
Zejména pro návštěvníky Společenského 
domu je významnou akcí rekonstrukce obvo-
dového pláště celé stavby (vč. střechy) se zatep-
lením fasády. Na tuto akci město získalo dota-
ci, čímž v rámci osudu Společenského domu 
dochází k zásadnímu postoji k této významné 
stavbě. V minulosti totiž hořovická samosprá-
va nedokázala o osudu tohoto významného 
kulturního zařízení rozhodnout: Zvažovala se 
také možnost „liďák“ prodat, nebo dlouhodo-
bě pronajmout. Vzhledem k těmto okolnos-
tem město na údržbu domu vynakládalo jen 
minimální finanční prostředky, čímž hodnota 
stavby během let klesala, a náklady na obnovu 
se naopak zvyšovaly. Po alespoň dílčí kultivaci 
vnitřních prostor je obnova fasády se zatep-
lením jakousi druhou etapou, rekonstrukce 
vnitřních prostor, zejména sociálního zázemí, 
by měla následovat jako etapa třetí. O vyu-
žití Společenského domu pro konání mno-
hých kulturních akcí (povětšině i komerčně 
úspěšných) dneska už asi nikdo nepochybuje, 
a Společenský dům se stává důstojnou součás-
tí městského historického majetku.

Možná méně výraznými, ale důležitými 
akcemi jsou rekonstrukce ulic Nerudova, 
Dlážděná a Vilová. Položení nové kanalizace 
a rozvodu vody v Nerudově ulici proběhlo již 
loni koncem roku, letos podle smlouvy firma 
Strabag, a. s., provede rekonstrukci vozovky. 
V Dlážděné nyní započaly práce, které podle 
ujednání hradí jako své investice Vodovo-
dy a kanalizace a. s., obsahující rekonstrukci 
vodohospodářských sítí. K obnově povrchu 
ulice betonovými kostkami, kterou hradí měs-
to, dojde ještě letos, takže Dlážděná zůstane 
dlážděnou.  V ulici Vilové po dokončení re-

konstrukce inženýrských sítí bude povrch ko-
munikace provizorně upraven, aby se po něm 
dalo bez problémů jezdit i chodit, a k položení 
definitivních povrchů dojde během prvního 
pololetí příštího roku. 

Stavební dění v Dražovce asi sledují jenom 
ti, kteří ji pravidelněji navštěvují. V těchto týd-
nech probíhá „I. etapa revitalizace Dražovky“, 
což je akce, na kterou Hořovice rovněž získa-
ly dotaci. První etapa obsahuje úpravu cest 
v prostoru od páteřní (již obnovené) cesty 
směrem k rybníku „Dražováku“, a také vyba-
vení tohoto území třemi altánky, lavičkami, 

odpadkovými koši… I tato akce by měla být 
dokončena koncem léta. 

Ke zdárně dokončeným stavebním akcím 
přibyla ve sportovním areálu tenisová klubovna, 
již bude využívat a spravovat Městské sportovní 

centrum. Vstupní kolaudační řízení proběhlo 
22. 5. 2018. Výstavbu klubovny hradilo město 
ze svých prostředků. Vynaložené náklady činí 
cca tři miliony osm set tisíc korun (bez DPH) 
vč. prací dodatečně požadovaných. Vznikla tak 
pěkná a účelná stavba, škoda že nehraji tenis… 

Ondřej Vaculík
(místostarosta, Hnutí nezávislých…) 

Poděkování patří firmě Saint-Gobain/
Sekurit, jmenovitě její obchodní ředitelce 
Ing. Martině Hasmanové za velkorysý příspě-
vek na zvýšení bezpečnosti dopravy v Hořo-
vicích.  Z příspěvku se podařilo pořídit zaří-
zení na měření rychlosti vozidel a vybudovat 
i vybavit bezpečnější přechody pro chodce 

na komunikacích v Tyršově ulici a na Pražské 
mezi radnicí a hotelem Zelený strom. Trvalého 
zájmu o rozvoj našeho města si vážíme a dlou-
hodobá cílevědomá snaha o bezpečnost provo-
zu už zjevně povznesla úroveň více přechodů 
ve městě. - Vše nejlepší v Novém roce 2012! 

Dokončeno bylo a předáno do užívání par-
koviště v ulici U Nádraží (šikmá, zatím nevy-
značená stání po levé straně jednosměrné ko-
munikace). Prosíme všechny, kdo v této ulici 
parkují, aby využívali nového parkoviště a už 
neodstavovali auta na pravé straně ulice. As-
faltový povrch parkoviště získá na jaře příštího 
roku. Pozor, od nádražní budovy ČD směrem 
k Tyršově ulici (na křižovatku s ulicí Spojovací) 
je tato komunikace dvousměrná, takže kdo jede 
na nádraží od Žebráku, nemusí už objíždět přes 
město. (U nádraží ČD se ale musí otočit.) Tento 
provoz pokládejme za zkušební, technický a do-
pravní odbor ho po čase vyhodnotí.  

Dozorčí rada Vojenských lesů a statků, s.p., 
vzala na vědomí usnesení Zastupitelstva města 
Hořovice ze dne 29. 11. 2011, kterým zastu-
pitelé schválili „koupi areálu Starého zámku 
od Vojenských lesů a statků za kupní cenu 35 
mil. Kč + 2% úrok p. a. Úhrada kupní ceny 
bude provedena ve splátkách během šesti let. 

Podmínkou platnosti kupní smlouvy je bez-
úplatný převod Panské zahrady do majetku 
města“. V současné době VLS (ve spoluprá-
ci s námi) připravují prodejní (resp. kupní) 
smlouvu, vycházející z našeho usnesení, kte-
rou by kompetentní orgány VLS měly schválit 
v březnu příštího roku. Do té doby město může 
projednávat jednak nájemní vztah s Policií ČR, 
která by v části Starého zámku měla sídlit, tak 
také pracovat na studii využití a stavebních 
úprav prostor zámku, zejména tzv. hospodář-
ského křídla (bývalé sídlo VLS), tedy I. etapě. 

K 31. 12. 2011 končí nájemní smlouva se 
současným provozovatelem plaveckého areálu. 
Vzhledem k tomu, že provozovatel trvale vyka-
zoval ztrátové hospodaření areálu, rada rozhodla,  
že smlouvu již neprodlouží. Od 1. 1. 2012 bude 
plavecký areál provozovat město prostřednictví 
své příspěvkové organizace, kterou je Městská 
správa bytového a nebytového fondu. Vynasna-

žíme se o plynulý převod správy tohoto zařízení 
(vč. převodu permanentek) tak, aby bazén mohl 
být i po dobu převodu správy pro veřejnost ote-
vřen v obvyklých hodinách. Pokud by snad k ně-
jakému přechodnému omezení provozu mělo 
dojít, věřím, že to plavecká veřejnost přijme s po-
chopením. 

Rada města se postavila odmítavě k zámě-
ru „zkapacitnění“ stáčírny, skladování a výdeje 
PHM v areálu Cintlovka. Firma, jež tento zá-
měr hodlá realizovat, přislíbila dořešit dopravní 
studii: navážení PHM má probíhat po železnici 
v max. množství 720 m3 denně, odvoz však mají 
zajišťovat autocisterny. Obáváme se, že dojde 
k neúměrné dopravní zátěži na nevyhovují-
cích komunikacích (až 30 autocisteren denně) 
a k zátěži životního prostředí. Nicméně areál 
leží v katastru obce Tlustice a naše možnosti 
jako samosprávy  jsou při vyjednávání podmí-
nek provozu omezeny - ale budeme jednat!

Přeji Vám, vážení občané, za všechny zastu-
pitele našeho města v Novém roce 2012 zdra-
ví, optimismus, rozvahu, radost, zdrženlivost 
ve zbytečných požitcích - a také štěstí, které 
nechodí po horách, ale po lidech, a to dokonce 
i v našem městě!

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

Plavecký bazén po rekonstrukci otevřen
Po uzávěrce únorového čísla 
Hořovického Měšťana byl po rozsáh-
lé rekonstrukci slavnostně otevřen 
plavecký bazén. Stalo se tako týden 
později než bylo původně plánováno. 
Proč tomu tak je, nám prozradil Miro-
slav Kočárek z firmy Koeko: „Otevření 
plaveckého bazénu v Hořovicích bylo 
naplánováno na 22. ledna, ale z tech-
nologických důvodů bylo zprovoznění 
o týden posunuto. Poslední práce 
probíhají velmi pomalu. Jedná se 
hlavně o detaily, které dokončí vzhled 
obou bazénových hal. Dětský bazének 
je hotov a zbývá jen obložit sloupy 
kolem celého prostoru. Velký bazén je 
napuštěn a byla odzkoušena činnost 
technologie a nového chemického 
hospodářství.

Modernizace Gymnázia Václava Hraběte
náklady na stavební práce budou 
4 111 763 korun, vybavení učeben 
bude stát necelý milion korun. Pro-
jekt je spolufinancován z Regionál-
ního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Čechy ve výši 
92,5% způsobilých výdajů.

-gvh-

Město Hořovice v lednu zahájilo re-
alizaci projektu Modernizace Gym-
názia Václava Hraběte v Hořovicích. 
Cílem projektu je zlepšení kvality 
výuky a rozšíření možnosti vzdělávání. 
Součástí projektu je nákup nového 
vybavení, modernizace technického 
vybavení školy, snížení energetické 
náročnosti budovy, kterou zajistí 
výměna oken, rekonstrukce sociálního 
zařízení a výměna osvětlení. Celkové 

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

U příležitosti 20. výročí obno-
vení skautingu v Hořovicích 
po listopadu 1989 si vás
dovolujeme pozvat na setkání 
oldskautů, bývalých členů skautského 
střediska a přátel Junáka, které se 
uskuteční v sobotu 6. února od 15 ho-
din ve skautské klubovně u Dražovky. 
Během setkání si zavzpomínáme 
na uplynulá léta od počátku vzniku 
Junáka v Hořovicích v roce 1923 až 
do současnosti. Povíme si o dnešní sit-
uaci a o našich plánech do budoucna.

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

První vzorky vody byly odebrány a 
výsledek je výborný, kvalita splňuje 
všechny parametry vyhlášky. Nyní 
se jen čeká na dodavatele stavby, 
který dokončuje poslední úpravy
a mohl být po kolaudačním řízení 
spuštěn zkušební provoz. 

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

V chodbách a sociálních zařízeních byly 
osazeny nové panely ústředního topení 
a instalovány nové sušáky REZ s ra-
darovou technikou.

dokončení na 2. straně

Bohumila Vojíře, pořadem provázel 
Karel Vydra. Příjemným zpestřením 
bylo vystoupení dětí z taneční školy 
Blanky Vášové, stejně tak jako mladých 
kytaristů ze Základní umělecké školy 
Rožmitál pod Třemšínem. Vyvrc-
holením bylo vystoupení tanečního páru 
Veronika Hrubcová- Štěpán Lukeš z Klu-
bu tanečního sportu Příbram, jejichž 
předvedené tance byly skutečným 
uměleckým zážitkem. Všichni účinkující
byli odměněni zaslouženým potleskem.
Dle ohlasu účastníků je možno kon-
statovat, že akce přispěla ke zpestření 
života hořovických seniorů a měla u 
většiny z nich úspěch. Zaměstnanci i 
obyvatelé Domova Na Výsluní, Hořovice 
rádi uvítají návštěvníky i na akcích 
pořádaných nejen pro obyvatele a klien-
ty Domova Na Výsluní přímo v objektu 
zařízení.

Domov Na Výsluní Hořovice

Již tradičně se sešli senioři ve velkém sále
hořovické radnice na předvánočním 
setkání pořádaném Domovem na 
Výsluní, Hořovice. K poslechu i tanci 
hrála Hořovická muzika
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Uzavírka silnice
u Harmoniky
V době od 1. 8. do 30. 11.2010 je plá-

nována rekonstrukce železničního mos-
tu u Harmoniky. V této době bude silni-
ce II/114 uzavřena a příjezd na Sklenář-
ku bude možný pouze přes Cintlovku tj. 
ulicí Plzeňskou.

V této době nebude obsluhována za-
stávka Hořovice, Sklenářka I náhrad-
ní zastávkou pro linky C9 MHD Hořo-
vice, C31 Hořovice - Příbram, C33 Ho-
řovice - Všeradice - Nesvačily, C34 Ho-
řovice - Zbiroh, C35 Hořovice - Komá-
rov - Strašice, C43 Hořovice - Podlu-
hy - Křešín, C44 Hořovice – Praskolesy, 
C45 Hořovice - Zadní Třebaň, C49 Ho-
řovice – Lochovice, 470810 Cekov - Ka-
řez - Hořovice bude zastávka Hořovice, 
Cintlovka. Obsluha sídliště Sklenářka 
bude prováděna pouze linkami jedou-
cími přes zastávku Hořovice, Sklenář-
ka II. Přeprava zdarma bude z/do zastá-
vek v Hořovicích do/z zastávky Hořovi-
ce, Sklenářka I možná při použití linky 
C 32 210032 Hořovice - Žebrák - Brou-
my náhradou za linku C34.

Ing. Miroslav Vacek, vedoucí provozu 
osobní dopravy PROBO BUS a.s.

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

dión přivítal v sobotu 17. července účastní-
ky oslav 100 let založení organizované kopa-
né v Hořovicích. V rámci celého dne se setkala 
řada známých, kteří se okolo fotbalu pohybovali 
nebo pohybují a setkání využili k zavzpomíná-
ní. Ti nejstarší si prohlédli kabiny a zázemí v tri-
buně, ti o něco mladší nastoupili na trávníku.

 Prvním bodem oslav 
přímo na zeleném paži-
tu byl zápas staré gardy Ho-
řovic s Viktorií Plzeň. Ta, ve-
dená Ivanem Bicanem, při-
jela ve velmi dobrém slože-
ní, jenže hořovický tým měl 
také svojí kvalitu. Vždyť se 
v něm objevili i bývalí prvo-
ligoví hráči Grund, Mojžíš 
a Vyskočil. Zápas přinesl zají-
mavé momenty a skončil vý-
sledkem 2:2. 

Po skončení zápasu 
si na trávníku zatrénova-
la mladší přípravka a ostat-
ní si to zamířili do přísálí Společenského domu, 
kde se konalo slavnostní posezení. V jeho rámci 
všechny přivítal předseda FK Hořovicko Luboš 
Bureš, přítomné pozdravili i senátor Jiří Ober-
falzer a krajský zastupitel Jan Skopeček. Hlavní 
slovo pak měl bývalý divizní hráč, městský za-
stupitel a ředitel hořovického gymnázia Jiří Vl-
ček, který věcně a vtipně glosoval výročí sta let. 
Pak již nastala chvíle k tzv. „pokecu“, ve kterém 
někteří pokračovali přímo na místě a další smě-
řovali své kroky opět na hřiště, kde od půl dru-

hé začínal Podbrdský pohár dospělých. Ten při-
nesl v úvodním zápase doslova šok, když domá-
cí jedenáctka porazila jeden z předních celků B 
skupiny divize Admiru Praha nevídaným způ-
sobem 8:1. O góly se podělili dvakrát Veselý, Šu-
bert a Hruška, jednou se přidali Rampa a Kova-
řík. V dalším zápase zdolaly Horní Měcholupy 
Litvínov 2:0. Po druhém semifinále nastoupili 

na plac hráči mladších přípravek FK Hořovicko 
a Olympie Zdice, kteří předvedli své dovednosti 
před zraky přítomných diváků. Domácí zvítězili 
3:0 a byli odměněni potleskem.

 V zápase o 3. místo Podbrdského poháru 
se střetla Admira Praha s Litvínovem a zvítězi-
la po dramatickém boji 3:2. Před finálovým zá-
pasem předali domácí funkcionáři rozlučkové 
předměty dorostencům, kteří přešli do dospělé 
kategorie a senátor Jiří Oberfalzer prezentoval 
svůj dar ke sto letům od Nadačního fondu Leto-

rosty. Nutno podotknout, že celá akce se konala 
za finančního přispění hejtmana Středočeského 
kraje Davida Ratha a starosty Hořovic Luboše 
Čížka. Oba se však nemohli dostavit kvůli zane-
prázdněnosti stejně jako předseda ČMFS Ivan 
Hašek. Všichni zaslali omluvu a blahopřání.

 Do finále nastoupili domácí proti Horním 
Měcholupům a zápas skončil i přes několik šan-
cí na obou stranách bez branek. O vítězi tak roz-
hodovaly penalty, v nichž pražský tým zvítězil 
4:2 a získal tak hlavní trofej. Vítěz turnaje při-
jel s kvalitním kádrem, který bude po propojení 
s Viktorií Žižkov B nastupovat ve třetí lize, tak-
že to byl těžký soupeř a Hořovicko obstálo vý-
tečně. Po předání cen se ještě diskutovalo přede-
vším o fotbale, který v sobotu 17. července v Ho-
řovicích vyhrál na celé čáře!

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

ba kanalizační sítě v Hořovicích. Nová kana-
lizace včetně veřejných částí přípojek v dél-
ce 1,57 km bude vybudována v ulici U Kou-
paliště, Cihlářská, Rpetská a na sídlišti Karla 
Sezimy. Realizací akce bude vytvořen před-
poklad pro nové připojení 180 ekvivalent-
ních obyvatel Hořovic. Na ČOV Hořovi-
ce bude možno odstranit navíc 7,20t/rok 
CHSKCr a 3,40 t/rok NL.  Tento projekt je 
spolufinancován Evropskou unií - Fondem 

soudržnosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí. Projekt bude dokon-
čen v roce 2011. Celkové uznatelné nákla-
dy projektu jsou 5 968 428 Kč, dotace z fon-
du EU činí 5 073 164 Kč a dotace SFŽP ČR 
298 421 Kč.
odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice
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Zastupitelé odhlasovali koupi Starého zámku

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

Město Hořovice vyhlašuje, na základě 
usnesení rady města Hořovice č. 22/2011 ze 
dne 24. 11. 2011, výběrové řízení o poskyto-
vání dotací z rozpočtu města pro rok 2012. 
Dotace budou poskytovány na oblasti:
1. školství, 2. kultura a církev, 3. sport, 4. zá-
jmová činnost dětí a dospělých, 5. zdravotní 
a sociální, 6. práce s dětmi a mládeží, 7. ostat-
ní blíže nespecifikované

Žádost o dotaci může předložit ten sub-
jekt, který je hlavním realizátorem předklá-
daného projektu. Znamená to, že veškeré 
náklady a příjmy související s projektem musí 
projít přes účetnictví. Dotace se poskytuje 
na neinvestiční výdaje.

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33
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Jarní hořovické stavební dění
Asi nejvýznamnějším stavebním dílem v Hořovicích je rekonstrukce ulice K nemocnici, nyní v části od ul. Pražské (res. 

„lochovické“) po Vrbnovskou probíhá zhutňování podkladu provápněním. Parkování u Sluneční brány je umožněno provi-
zorním vjezdem.  V ostatních úsecích komunikace kolem nemocnice je položena kanalizace i inženýrské sítě pro budoucí 
bytovou výstavbu v oblasti za nemocnicí. Návštěvníci nemocnice tak budou moci po celou dobu výstavby využívat obě 
parkoviště, i když příjezd k nim bude umožněn vždy jen z jedné strany. Proto respektujte, prosíme, měnící se dopravní 
opatření podle průběhu stavby. 

Pro registrované v databázi Mobilního rozhlasu 
Máte-li stále zájem o zasílání aktuálních zpráv prostřednictvím Mobilního rozhlasu, , je nutné 
v souladu s pravidly GDPR potvrdit svůj souhlas buď online na www.mrozhlas.cz/souhlas/4GQB-
MSpyBza nebo osobně vyplňte dotazník, který získáte a ihned můžete odevzdat v podatelně Měst-
ského úřadu Hořovice (lze i v Informačním centru Hořovice). Děkujeme za pochopení.

n Pozvánka na zastupitelstvo

veřejné zasedání zastupitelstva 
města Hořovice se koná ve středu 
20. června 2018 od 16 hodin 
v sále radnice Hořovice.

n Na rekonstrukci Společenského domu město Hořovice získalo dotaci. Foto: (rak)
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Poslední dubnový víkend patřil v Hořovicích 
literární soutěži Hořovice Václava Hraběte. Její 
XIII. bienále oslovilo téměř devadesát mladých 
autorů, kteří do soutěže odeslali sto jednu práci 
v oboru próza a šedesát prací v oboru poezie. Ně-
kolik desítek z nich se ve dnech 27. – 28. dubna, 
kdy soutěž vrcholila, do Hořovic vypravilo. Čekal 
je zde pestrý program, jehož součástí bylo nejen 
vyhlášení výsledků, ale i koncerty, seminář a kon-
zultace se členy poroty, pieta u hrobu Václava 
Hraběte nebo pořad věnovaný poezii s Mirkem 
Kováříkem a Radkem Bláhou.

Posledně dva jmenovaní také moderovali vy-
hlášení výsledků soutěže, které se konalo v sobotu 
28. dubna od 17 hodin v sále hořovické radnice. 
Slovem se k nim přidal předseda poroty Jiří Zizler. 
Kromě toho, že v úvodu zmínil výrazná jména 
předchozích bienále, pokusil se letošní setkání 
porovnat s těmi minulými. „Jak příspěvků v po-
slední době ubývá, tak přibývá těch, které jsou za-
jímavější a sevřenější. Ubývá pouhých nápodob, 
rýmovaček, silácké poezie a velkých gest, která 
vyjadřují znechucení a rozhořčení, nebo inklinaci 
k bohémě. Je tam větší důraz na intimitu, na in-
timní prostor, na mikrokosmos intimních vztahů 
a také na řeč a jazyk,“ prohlásil literárním teoretik 
Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR 
a předseda poroty XIII. bienále literární soutěže 
Hořovice Václava Hraběte Jiří Zizler.

Mirek Kovářík s Radkem Bláhou zpestřili vy-
hlášení výsledků recitací básní Václava Hraběte 
i samotných soutěžících. Oceněných bylo v kaž-
dé kategorii deset. Jména těch, kteří se umístili 
na prvním až třetím místě, doplnila sedmička 
jmen bez určení pořadí. Než si přišli ocenění au-
toři k podiu pro svou cenu, předseda poroty Jiří 
Zizler jejich dílo jednou větou charakterizoval. 
Promluvili i samotní soutěžící. Například od ví-

tězky kategorie próza Anny Luňákové z Říčan se 
přítomní dozvěděli, že je pořadatelkou literárních 
kabaretů, které jsou otevřené všem a konají se 
i ve venkovním prostředí.

 V oboru poezie excelovala Eliška Kohlíčková 
z Příbrami. Vzhledem k tomu, že patří i do první 
desítky oboru próza, Mirek Kovářík ji označil jako 
ikonu letošního bienále.

Hořovická literární soutěž přesahuje hrani-
ce naší republiky. Kromě toho, že se jí zúčastnili 
mladí literáti z celé republiky, oslovila i slovenskou 
autorku. Literární festival po celou dobu provázela 
příjemná atmosféra. V závěru setkání místostaros-
ta Hořovic Ondřej Vaculík poděkoval všem, kteří 
ji vytvořili. Zmínil ředitele Městského kulturního 
centra Hořovice Přemysla Landu, který soutěž po-

Hořovice Václava Hraběte přesáhly hranice republiky

n Vyhlášení výsledků XIII. Bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte se konalo v sále 
hořovické radnice. Zleva: moderátoři Radek Bláha a Mirek Kovářík, předseda poroty Jiří Zizler, 
místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík.

XIII. bIenále lIterární soutěže 
HořovIce václava Hraběte

obor PoeZIe

1. místo Eliška Kohlíčková, Příbram
2. místo Monika Charousková, Praha
3. místo Dominika Moravčíková, Strečno, 
Slovensko
obor PrÓZa

1. místo Anna Luňáková, Říčany
2. místo Matěj Kůs, Dobříš
3. místo Jakub Haubert, Jihlava
více na www.mkc-horovice.cz

n Mirek Kovářík hovoří se soutěžícími. 2x foto: Radka Kočová

soutěž o vstupenky
v neděli 10. června začíná dru-

hý ročník Hořovického kulturního 
léta.  Místem jeho konání je nádvoří 
starého zámku, Galerie starý zá-
mek a společenský dům. na akce, 
které se konají od června do srpna 
na zmíněném nádvoří starého zám-
ku a jsou součástí HKl, mohou zá-
jemci získat vstupné zdarma.  První 
možnost budou mít v pátek 8. června 
v 10:00 hodin. Dvě vstupenky získá 
ten, kdo se v tuto dobu dovolá jako 
první na telefonní číslo 735 265 016.

prvé organizoval i porotu zastoupenou předsedou 
Jiřím Zizlerem, který věnoval soutěži velkou po-
zornost a je také dobrým duchem seminářů.

Ondřej Vaculík ocenil i přítomnost diva-
delníka, publicisty, vysokoškolského pedagoga, 
herce a recitátora Mirka Kováříka, který provází 
hořovickou literární soutěž od samého začátku. 
„Je fantastické, že po celý svůj život věnuje svou 
pozornost poezii mladých. Čte ji, rozumí ji a má 

ji rád. Tím pádem má rád i mladé lidi, od nichž 
je vzdálený přes několik generací. To je velká 
lidská kvalita, které si považujeme, a jsem rád, 
že je zde i jeho přítel a kamarád Radek Bláha, 
který mu s tím pomáhá. Těším se, Mirku, že 
za dva roky se opět sejdeme,“ prohlásil Ondřej 
Vaculík.

Ve výčtu osobností, které s hořovickým li-
terárním festivalem souvisejí, pokračoval Jiří 
Zizler. Zmínil Ivana Slavíka i Jiřího Šalenu. 
„Sbírky Ivana Slavíka patří k vrcholu české po-
ezie 20. století. Myslím, že za dva roky by zde 
jeho poezie měla zaznít,“ nastínil podobu dal-
šího bienále předseda poroty. U zrodu literární 
soutěže stáli i Ondřej Vaculík a Jiří Vlček.

Literární setkání uzavřel sobotní koncert Lu-
boše Pospíšila a 5P. Soutěž zpestřila i další hudeb-
ní vystoupení. Představili se na nich například 
Vladimír Čáp, Jiří Smrž nebo hudební seskupení 
Saxtet. Soutěž se uskutečnila za finanční podpory 
Středočeského kraje a Města Hořovice. (rak)
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Hořovický pietní akt pokládání věnců 
u sochy Obětovaný a na městském hřbitově se 
uskutečnil v pondělí 7. května. Zástupci města 
Hořovice, místní organizace Svazu bojovníků 
za svobodu a mnozí další se na těchto místech 
sešli v odpoledních hodinách. Starosta města 
Hořovice Jiří Peřina připomněl, že mezi oběť-
mi byli i občané města. „Položili život na oltář 
naší vlasti, na oltář naší budoucnosti, na oltář 
hlubokého míru, ve kterém dnes již 73 let žije-
me. Tuto oběť nechceme nikdy zklamat,“ uve-
dl ve svém projevu starosta Hořovic Jiří Peři-

na. Na pietním setkání zahrál Luboš Louda, 
poté se přítomní vypravili na místní hřbitov 
ke hrobu rudoarmějce. (rak)

n Hořovičtí uctili památku obětí druhé světové války. Foto: (rak)

Cyklisté vyjeli 
po stopách 

bájného koně

Pietní akt se konal u sochy Obětovaný 
a na městském hřbitově

Těsně před startem. Začátek sedmnác-
tého ročníku spanilé společenské jízdy 
na velocipédech všeho druhu Šemíkův 
memoriál byl i letos na pražském Vyše-
hradě, cíl u hořovického klubu Labe. Jed-
nou ze zastávek byl Pomník Horymírova 
koně Šemíka v Neumětelích. Na tradiční 
trasu se vypravilo přibližně čtyřicet účast-
níků, v cíli si všichni mohli pochutnat 
na dobrém guláši. Foto: Radovan Toť

n aktuálně

n Součástí obnovy brány u Starého zámku 
bude i informační systém.

n Rekonstrukce ulice K Nemocnici zatím 
probíhá podle plánu. S dokončením celého 
díla se počítá v říjnu letošního roku.

n Omezení dopravy má přinést větší bez-
pečnost chodců v okolí školy.

n Opravy venkovních bazénů na koupališ-
ti byly rozsáhlejší, než se čekalo. Nezbytná 
bude jejich celková rekonstrukce.

n Od letošního června bude nová klubov-
na sloužit tenistům. 5x foto: rak.

1. základní škola Hořovice, 
Komenského 1245 přijme 
pro školní rok 2018/2019 

učitele/učitelku 
1. stupně ZŠ 

Požadované vzdělání: ukončené 
vysokoškolské - aprobace uči-
telství 1. stupeň ZŠ. 
Nabízíme plný úvazek, nástup 
od 27. 8. 2018. Své životopisy 
prosím zasílejte na e-mail: redi-
tel@1zshorovice.cz. Bližší infor-
mace: tel.: 311 513 092, e-mail: 
skola@1zshorovice.cz.
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n  Město se vám nejprve nelíbilo, proč?
Pocházím z Hostomic a po studiu na Univer-

zitě Karlově jsem měla domluvené místo v měl-
nické nemocnici, protože manžel měl jako stro-
jař pracovat v Kralupech a přechodně jsme měli 
bydlet u švagrové v Praze. V posledním semestru 

se mi narodila dcerka, o kterou se mi starala ma-
minka se sestrou. Představa, že dojíždím za dce-
rou do Hostomic a do zaměstnání do Mělníka, 
byla neúnosná. Napsala jsem do Hořovic. Nabídli 
mi byt a mohla jsem si vybrat mezi dětským a gy-
nekologickým oddělením.  Vybrala jsem si gyne-
kologii. Na oddělení byli v té době kromě primáře 
jen dva lékaři – zástupce primáře a sekundář, 
který zajišťoval i ambulantní část. Byla jsem 
urychleně zapracovaná a za jeden měsíc zapojená 
i do nočních služeb a příslužeb.
n  Bylo to náročné období?

Nenesla jsem to úkorně, protože jsem si byla 
vědoma výhod brzkého získání praktických zku-
šeností potřebných pro další studium.  Každý 
měsíc měl každý z nás víc než 120 hodin přesčasů, 
a to bez možnosti jejich vybrání jako volna.  Kro-
mě toho jsem musela být o příslužbách doma, 
kdyby pro mne přijela sanita. Telefon jsem nemě-
la, mobily nebyly. 
n  vidíte od té doby změnu?

Lékaři už mají podstatně lepší podmínky i fi-
nanční ohodnocení. Jako pracující důchodce jsem 
zpočátku pracovala na plný úvazek včetně služeb. 
Poslední roky už jen jeden den za týden v gyneko-
logické ambulanci.
n  z jakého důvodu v nemocnici zůstáváte?

Velice brzy jsem se v oboru našla, ten obor 

Lékařka Marta Martínková vnímala Hořovice před padesáti lety jako nevzhledné město a nedokázala si představit, že by zde 
mohla žít a pracovat. Nakonec to byly právě Hořovice, kde zakotvila. Už devětačtyřicet let působí na gynekologii místní nemocnice 
a sedmým rokem píše kroniku města. V rozhovoru prozradila, že se její pohled na Hořovice po letech výrazně změnil.

Hořovice pod drobnohledem primářky 
gynekologie Marty Martínkové

ke mně zkrátka už patří. Za roky práce jsem při-
vedla na svět spoustu dětí a užila si operativních 
zákroků a v neposlední řadě prováděla i endosko-
pické zákroky.
n  Gynekologie má v Hořovicích dlouhou 
dobu dobrou pověst. Myslíte, že i díky vám?

Myslím, že vzhledem k těm letům, co jsem tu 
pracovala, na tom nějakou zásluhu mám.
n  tým kolegů byl dobrý? Jak dlouho jste ho 
vedla?

Měli jsme kliku, že nebyl příliš veliký. Věděli 
jsme, že si musíme vyjít vstříc, i kdybychom ne-
chtěli. Gynekologii jsem vedla téměř dvacet let 
a musím říci, že jsme se vzájemně tolerovali a ni-
kdy jsme neměli žádné velké spory.
n  Jak se primářka gynekologie stane kroni-
kářkou města?

Psát kroniku mne přemluvili místostarost-
ka Jana Šrámková a Václav Merhaut s tím, že mi 
budou shánět informace. Začala jsem 1. 1. 2011. 
Nejprve jsem pátrala po tom, jak se vůbec kronika 
píše.
n  Jaké byly začátky?

Velice mi pomohl zmíněný Václav Merhaut. 
Seznámil mne na akcích s lidmi, které jsem do té 
doby neznala a od kterých jsem mohla získávat 
potřebné informace. Praktické bylo, že jsem kro-
niku psala nějaký čas i v nemocnici. Zde jsem zjis-
tila, že do velké svázané knihy se moc špatně píše. 
Proto od začátku používám jednotlivé listy, které 
se svážou dodatečně. Kroniku píšu podle zadání 
města ručně.

n  Jakým tématům se věnujete?
Ráda bych obsáhla celé dění, ale to není v mých 

silách. Podle mne jsou důležití noví občánci, rok 
vždy končím jejich počtem a celkovým počtem 
obyvatel. Jinak se zabývám především kulturou. 
Bohužel velice málo píšu o sportu, sama jsem ni-
kdy nesportovala, jsem sportem nepolíbená, spo-
lupráci v této oblasti bych ale přivítala, stačily by 
stručné informace, ale marně je sháním. Myslím, 
že sport by v kronice chybět neměl.
n  Psaní kroniky vás baví?

Přistihla jsem se, že ano. Chodím na spoustu 
akcí, leccos se na nich dovím a Hořovice mám 
dnes už docela nachozené.
n  dovídáte se hodně zajímavostí?

Pokud ano, snažím se je do kroniky zapsat. 
V kronice se zapisuje aktuální stav a ne, co bylo 
před deseti lety.
n  Jak vnímáte Hořovice v současné době?

Určitě udělaly velký pokrok. Stává se z nich 
pohledné město se zajímavými kulturními pa-
mátkami, investuje se mnoho do rozvoje spor-
tu a zlepšení infrastruktury. Nevnímá to tak ale 
spousta lidí. Každého zajímá jen, co se ho dotýká. 
Například do Labe zvou umělce známé i ve světě, 
přijde však patnáct lidí. Hořovice prokukují. Byly 
šedočerným městem, ale to už tak není. Byla jsem 
přesvědčená, že bych si byt v paneláku v životě 
nepořídila, nakonec v něm bydlím a mám ráda 
vyhlídku do přírody, kousek do města i do ne-
mocnice.  

Radka Kočová

Po výstavě Mikroregionu 
Hořovicko se do hořovické Ga-
lerie nádraží vrací Fotoklub 
Hořovice. Jeho nová výstava 
zde byla zahájená ve čtvrtek 3. 
května. Úvodního slova se ujali 
místostarosta Hořovic Ondřej 
Vaculík a vedoucí Fotoklubu 
Hořovice Alois Crk. Od nich se 
přítomní například dozvěděli, 
že Galerii nádraží mohou lidé 
navštěvovat již šest let. A kde ji 
najdou? Přímo v čekárně hořo-
vické vlakové stanice. Tématem 
nové výstavy je především pří-
roda. Nechybí ale ani fotografie 
z klubu Labe, kdy Jiří Kadeřábek 
zachytil koncert Tomáše Linky.  
Fotografie ale nejsou to jediné, 
co lidé v Galerii nádraží najdou, 
už dva měsíce je zde umístěná 
nová knihovnička. (rak)

Fotoklub Hořovice znovu v Galerii nádraží
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Malířka Kamila Havlíková žije a tvoří v Roztokách u Prahy. Svou 
tvorbu nyní vystavuje v hořovické Galerii Starý zámek. Výstava s ná-
zvem Sedm podob byla zahájená ve čtvrtek 10. května, kdy přítomné 
přivítal ředitel MKC Hořovice Přemysl Landa. Navíc představil autorku: 
„Studovala na přírodovědecké a filozofické fakultě, oba tyto odlišné pří-
stupy ke světu se odrážejí v její tvorbě. Základem pro její práci je přímý 
prožitek a vlastní pozorování. Zajímají ji přírodní procesy a děje. Neod-

myslitelným doplňkem na cestách jsou pro ni akvarelové barvy, štětec 
a blok. Tvoří rychlé skici za každého počasí. Lze na nich pak objevit sto-
py po dešti či mrazu. Průběžně je zveřejňuje na svém blogu.“

Kamila Havlíková střídá různé techniky. Kromě nejoblíbenějšího 
akvarelu používá vícevrstevnou olejomalbu, malbu akrylem, tuší, ex-
perimentuje i s technikami, které zahrnují náhodu. Je nadšenou ces-
tovatelkou po Čechách, Evropě a vypravuje se i do míst vzdálenějších. 
I odtud vozí malované deníky, které jsou pak důležitým zdrojem pro 
práci v ateliéru.

Stejně jako ostatní umělce, kteří v Galerii Starý zámek vystavovali, 
i Kamilu Havlíkovou hořovická galerie upoutala. Oslovilo ji především 
to, že každá se sedmi výstavních místností má jinou podobu. To ji inspi-
rovalo, aby každý prostor měl i vlastní téma. „Svým způsobem spolu asi 
souvisí, všemi místnostmi se prolínají malé akvarely, které jsou zákla-
dem všeho,“ říká autorka, která svou výstavu pojmenovala Sedm podob.

Kamila Havlíková připravila pro návštěvníky s detektivním talentem 
i malou hádanku: „Na výstavě je konkrétní obraz, který není abstraktní 
a dá se na něj nahlížet, i když se obrátí. Je to pak zcela jiný obraz. Po-
znáte ho?“

Výjimečným zážitkem vernisáže bylo nejen setkání se samotnou au-
torkou výstavy, ale i s houslistkou a zpěvačkou Agnes Kutas, která po-
chází z Budapešti. Návštěvníkům vernisáže zahrála své vlastní skladby 
inspirované maďarskou lidovou hudbou.

Záštitu nad výstavou převzal starosta města Hořovice Jiří Peřina. 
Vstupné na výstavu je dobrovolné.

V Galerii Starý zámek se dále představí Václav Šesták a Matěj Šesták. 
Vernisáž jejich výstavy se uskuteční ve čtvrtek 21. června. (rak)

Všemi místnostmi Galerie Starý zámek 
se prolínají malé akvarely

n V Galerii Starý zámek Hořovice vystavuje obrazy a práce na papíře Ka-
mila Havlíková (zcela vpravo). Foto: Radka Kočová

Akvarely jsou základem všeho, říká jejich autorka Kamila Havlíková, která nyní vystavuje obrazy a práce na papíře v Hořovi-
cích. Její díla si mohou zájemci prohlédnout v Galerii Starý zámek vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.

Město představilo možnosti sociálních služeb
Co jsou sociální služby? Jak mohou pomoci? Odpovědi na tyto otázky mohli lidé získat v neděli 20. května na nádvoří Sta-
rého zámku, kde se konal 4. ročník akce s názvem Představme se! Setkali se na ní poskytovatelé sociálních a návazných 
služeb, jejich uživatelé a nechyběli ani představitelé města Hořovice.

A co nedělní setkání lidem přineslo? „Dozvěděli se, že sociální 
služby existují, a to je velmi důležité. Myslím, že mnoho lidí neví, jaké 
typy služeb mohou využívat,“ domnívá se koordinátorka odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice Alena Ratajová.

Vedoucí stejného odboru Olga Kebrlová doplnila: „Dlouhou dobu 
byla v Hořovicích jen pečovatelská služba. V posledních deseti letech 
se možnosti v této oblasti začínají rozvíjet. Začínají s námi spolupra-
covat i poskytovatelé služeb, kteří pomáhají i jiným cílovým skupi-
nám, než jsou například senioři a zdravotně postižení.“

Součástí akce bylo i finále soutěže Bezpečné město, kdy se na akci 
uskutečnila prezentace soutěžních projektů základních škol města Ho-
řovice a nižšího gymnázia a vyhlášení výsledků. K tomuto projektu 
přineseme více informací v příštích vydáních Hořovického Měšťana.

Zpestřením byl prodej výrobků chráněných dílen, vystoupení Ma-
žoretek Domečku Hořovice a kapely La Fanka. Pro děti byl připra-
vený skákací hrad, všichni pak mohli navštívit Galerii Starý zámek, 
Muzeum Hořovicka i Rodinné centrum Kaleidoskop.  Hostem akce 
byla Nemocnice Hořovice, v jejím stánku si mohli lidé nechat změřit 
hladinu cukru v krvi, krevní tlak a řada návštěvníků si zde vyzkouše-
la i resuscitaci.

Setkání, kterého se zúčastnily stovky lidí, připravili zástupci měs-
ta Hořovice a odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice 
společně s Centrem pro komunitní práci střední Čechy.

Zástupci hořovického odboru sociálních věcí a zdravotnictví dě-
kují všem, kteří se akce Představme se! zúčastnili i těm, kteří s Měst-
ským úřadem Hořovice spolupracují. (rak)

n Ve stánku Nemocnice Hořovice se měřila hladina cukru v krvi i krev-
ní tlak. Foto: Radka Kočová
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Městský úřad Hořovice, odbor  výstavby 
a životního prostředí, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 
106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen správní řád), ve veřejném zájmu, a to 
s platností do odvolání podle ustanovení § 109 
odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a 
vodního zákona zakazuje  z  důvodu  kritické 

Opatření  obecné  povahy při nedostatku vody
hydrologické situace odběr povrchových vod 
z vodních toků v celém správním území ORP 
Hořovice,  a  to  pro  účely  mytí  aut,  zalévání 
hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Upozorňujeme, že příslušný úřad bude pro-
vádět pravidelné kontroly dodržování opatření 
obecné povahy, zejména tam, kde jsou do vod-
ních toků nebo nádrží umístěny odběrné objekty. 
Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek vyda-
ných v platných povoleních bude řešeno ve správ-
ním řízení s využitím maximálních sankcí vyplý-
vajících ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Ing. David Grunt, vedoucí odboru

Již o víkendu se vypravila technika Karlo-
varského hudebního divadla do Hořovic, aby 
zajistila logistickou přípravu na dvě předsta-
vení, která se konala v divadelním sále klu-
bu Labe. Hořovice a kultura, tyto dva výrazy 
k sobě neochvějně patří. Kromě aktivit, které 
vyvíjí klub Labe, se můžeme setkat i s bohatým 
kulturním programem v ostatních kulturních 
zařízeních. Ještě z paměti souboru Karlovarské-
ho hudebního divadla nevymizely vzpomínky 
na hluboce prožité představení Máchova Máje 
na místním zámku. Představení v pondělí 
14. května byla určena dětem předškolního 
a nižšího školního věku. Pohádka O Balynce, 
dobrém štěněti, je především plnohodnotným 
hudebním divadelním představením. Ve svém 
druhém plánu však učí děti latentním způso-
bem třídit domácí odpad. A to hořovické děti 
zvládají na jedničku. Představení, které probí-
halo v sále, vyzdobeném ikonami světové i čes-
ké kultury, bylo zcela interaktivní. Zatímco se 
na děti ze stěn němě díval pan Werich s kole-
gou Voskovcem, páni Smoljak i Svěrák, ale také 

Městský úřad Hořovice
ve spolupráci s firmou ave cz 
odpadové hospodářství s. r. o. 

Hořovice
uskuteční 

od 13. 6. do 28. 6. 2018

svoz oBJeMovÉHo 
odPadU 

a ŽeLeznÉHo ŠrotU
Na níže uvedená místa budou dle sta-

novených termínů od 10:00 přistaveny dva 
velkoobjemové kontejnery. Tyto kontejne-
ry budou odvezeny následující den ráno.

Za objemový odpad se považuje pou-
ze ostatní odpad z domácností (např. 
matrace, nábytek, staré šatstvo apod.), 
objemový odpad není stavební suť a ne-
bezpečný odpad.

Sběrná místa objemového odpadu 
a železného šrotu:
n 13. 6. Sklenářka - sídliště 
n 14. 6. U Společenského domu
n 18. 6. Sídliště K. Sezimy
n 19. 6. Tichá ul. (křižovatka ul. Tichá 
     - Nová)
n 20. 6. U Rybníčku
n 21. 6. Palachova ul. (proti obchodům)
n 25. 6. Anýžova ul. (křižovatka 
     s ul. Svatopluka Čecha)
n 26. 6. Letná (vjezd ke koupališti 
     - proti tobogánu)
n 27. 6. Vrbnovská ulice (podélné 
     parkoviště u zámecké zdi)
n 28. 6. křižovatka ul. Valdecká 
     - Kamenná (nad provozovnou 
     AVE CZ s.r.o.)              

Žádáme občany o dodržení sběrové  
kázně,  tzn. o  třídění a ukládání odpadů 
pouze do označených kontejnerů. Shro-
mažďování odpadu na sběrných místech 
před přistavením kontejnerů či ukládá-
ní mimo kontejnery bude považováno 
za přestupek proti veřejnému pořádku 
dle par. 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích. 

Děkujeme občanům za spolupráci 
a kladný vztah k životnímu prostředí.

MěÚ Hořovice
odbor technický a dopravní

Ušatá Balynka učila třídit děti odpad v Hořovicích

Víkend otevřených zahrad v zámeckém parku v Hořovicích
U příležitosti každoročně pořádaného 

Víkendu otevřených zahrad, který se v le-
tošním roce bude konat 9. a 10. června, za-
hajujeme zábavnou i naučnou stezku v zá-
meckém parku v Hořovicích. Hra spočívá 
v tom, že děti budou plnit úkoly na místech 
v parku, která naleznou podle speciálního 
plánku s mapou. Po splnění všech úkolů děti 

získají tajný kód, pomocí kterého se dosta-
nou k zámeckému pokladu. Plánek s mapou 
bude k zakoupení v pokladně na zámku bě-
hem běžné otevírací doby.  Náročnost úkolů 
je zvládnutelná pro děti od věku 7 let, pro 
menší děti bude potřeba doprovod dospě-
lého. 

Zároveň bude v sobotu 9. června mož-

né zúčastnit se komentovaných prohlídek 
zámeckého parku. Během nich budou mít 
návštěvníci možnost dozvědět se něco nejen 
o jeho historii, dendrologické skladbě a vý-
sadbách, ale i o současném plánu na jeho 
obnovu. Tyto prohlídky se budou konat v 11 
a v 15 hodin, vstupenky budou v prodeji 
na pokladně zámku. 

Jimmi Hendrix a Deep purple, děti pružně rea-
govaly na plynoucí děj v obou zcela zaplněných 
představeních a spontánním halalí, tralalí za-
končily obě dvě představení s dlouhotrvajícím 
potleskem. 

Kristýna Sklenářová 

Městská mateřská škola 
Hořovice

pořádá dne 11. 6. 2018
DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
Více na www.mmshorovice.webnode.cz

Výběrová řízení
Městský úřad Hořovice vyhlásil výběro-
vé řízení na obsazení pracovního místa 
samostatný odborný referent/ka 
odboru výstavby a životního pro-
středí – speciální stavební úřad 
– vodoprávní úřad a na obsazení pra-
covního místa samostatný odborný 
referent/ka odboru výstavby a ži-
votního prostředí–speciální sta-
vební úřad dopravní. 
Více na: http://www.mesto-horovice.eu/

radnice/uredni-deska/
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Chvála Hořovic
Hořovice, mé Hořovice, ty město malebné a milé, 

město nazvané Nerudou Janem v dobách dávných 
českým Betlémem, v tobě prožíval jsem a prožívám 
pěkné chvíle. Jsi městem mých úžasných student-
ských roků i místem nezapomenutelných abituri-
entských srazů. Mnoho let již uplynulo od časů, kdy 
sedával jsem v škamnách gymplu – „boudy“ studen-
ty nazývaný. Původně učitelský ústav, poté reálné 
gymnázium, dnes gymnázium Václava Hraběte – 
básníka. „Učitelák“ vychoval celé generace dobrých 
učitelů pro Hořovicko a další oblasti Čech.

Gymnázium VH oslaví letos 70. výročí založení. 
„Gymple“ náš milý jako tvůj absolvent právě před 
70 lety ti přeji další rozvoj a pěkné výsledky, abys 
i nadále dobře připravoval studenty na vysoké školy 
a dělal čest svému městu.

Mnoho vody uplynulo od doby mých středoškol-
ských studií,  zbyly na ně jen útržky vzpomínání: 
na hezký majáles v roce 1947 s průvodem od zámku 
na náměstí, na společnou návštěvu premiéry filmu 
„Housle a sen“ o rodáku tohoto kraje Josefu Slavíko-
vi, srovnávaného s italským houslovým virtuosem 
Nicolou Paganinim. Vzpomínky patří i spolužá-
kům a profesorskému sboru, z něhož jediný matikář 
prof. Svoboda se zúčastňoval našich srazů v prosto-
rách restaurace „Zelený strom“. Byl mladý, rozuměl 
si se studenty, a proto měl dobré vyučovací výsledky. 
Žel, osud nepřál tomuto dobrému a statečnému člo-
věku, a přesto díky pozitivnímu myšlení a vřelému 
vztahu k lidem, dosáhl úctyhodného věku. Díky 
za vše, pane profesore. Vzpomínky zalétají i k pro-
fesorkám Marii Polákové a Josefě Javorské, které 
nám daly dobré základy jazykové v češtině, latině 
a francouzštině. Vzpomínám i na další pedagogy – 
výtvarnici Idu a matikáře Neumanna, kteří spolu 
randili v Dražovce. Ty vzpomínky tak dávné jsou, 
že zdají se jak sen či krásnou rajskou hudbou.

A vzpomínky na spolužáky? Začnu nejstarším 
Pepíkem Homolkou ze Suchomast – letos 91letého 
čilého seniora, který se stále zabývá malováním, což 
ho udržuje v kondici. Na každý sraz pro nás přinesl 

své obrázky. S Edou Hrkalem, dobrým kámošem 
z Chaloupek, jsem seděl v jedné lavici od kvinty 
do oktávy a pokračoval s ním na pedagogické fakul-
tě v Plzni. Jirka Ciprián, výborný šachista z Droz-
dova, mě naučil hrát šachy. A další, s kterými jsem 
se setkával na posledních srazech: Jarda Trs, Jarda 
Pelikán (oba inženýři), Olga Livanská (prof.), Zde-
na Krausová, Eliška Houbová (obě učitelky). S mou 
osobou je to 10 lidí, kteří dosud žijí. Většina spolu-
žáků již opustila tento svět. Z nich chci vzpomenout 
doc. MUDr. Zdeňka Anděla, CSc. z Chaloupek. 
Dobrý kamarád a skvělý člověk s výstižným pří-
jmením. Pracoval jako lékař v plzeňské nemocni-
ci.  Život se s ním nemazlil – brzy ovdověl a umřel 
mu syn. Těžká cukrovka ukončila jeho život v roce 
2015. Do jeho posledních dnů jsem s ním udržoval 
telefonní spojení. Byli jsme dobrý třídní kolektiv, 
o čemž svědčí dlouhodobé každoroční srazy v hotelu 
„Zelený strom“. Ty skončily vlastně zásahem přírody 
v roce 2016, kdy město zasáhlo krupobití, a sraz byl 
odvolán.

Po půlstoletí odloučení od krajiny brdské mě 
osud zavál natrvalo do milovaných Hořovic – díky 
skvělé rodině mé neteře. Jsa však už stařec osamělý 
a vetchý, našel jsem tu dobrý azyl a druhý domov 
navíc. Tento azyl má symbolický a výstižný název 
– Domov Na Výsluní a v něm sedm desítek klientů 
– babiček a dědů svůj klidný podzim života prožívá. 
Díky celému personálu DNV v čele s paní ředitel-
kou Boubínovou je o nás skvěle postaráno po všech 
stránkách. O sociální věci se stará paní Věra Char-
vátová, majetek Domova spravuje paní Romana, 
dílnu pro šikovnější vedou paní Markéta, Alča, 
Lada, dělají také výzdobu prostor DNV. Sestřička 
– terapeutka paní Květa s námi cvičí a organizuje 
kulturní akce včetně výletů. Výbornou osobní péči 
nám zajišťují sestry – pečovatelky a zdravotní sestry, 
jež jsou hodné, milé a vstřícné ke svým svěřencům. 
Zvláštní dík patří sestrám – pečovatelkám, které 
svou práci vykonávají svědomitě – jejich povolání 
je vlastně posláním vůči potřebným lidem, které se 
dá dělat jen s dobrým srdcem a dobrým vztahem 
k lidem. Nesmím zapomenout na vrchní zdravotní 
sestru paní  Bc. Janu Svobodovou, na vedoucí pečo-

vatelek paní Mgr. Janýrovou, na uklízečky a kucha-
ře, údržbáře – řidiče, na recepční a další nejmeno-
vané pracovníky, kteří se podílejí na dobrém chodu 
Domova, spokojenosti a pohodlí klientů.

Ke cti DNV patří i spolupráce s městským úřa-
dem, se školami a veřejností vůbec ve všech smě-
rech: kulturně – společenském, včetně zajišťování 
obědů pro seniory v Hořovicích a okolí. Páni radní, 
toto sociální zařízení dělá čest městu a šíří dobrou 
pověst do blízkých i vzdálenějších míst včetně Pra-
hy.

Od mých studentských let – konec 40. let město 
doznalo úžasných změn – rozrostlo se, postavilo ne-
mocnici, sportovní a kulturní zařízení, která vyvíjejí 
bohatou činnost spolu s místním zámkem. Zkrátka, 
naše Hořovice jsou poklidným místem s veškerými 
službami, kde se občanům dobře žije. A já jsem rád, 
že jsem se vrátil, i když na sklonku života.

Vzdávám hold a úctu městu a všem dobrým 
lidem žijícím v něm. Važte si svého města, žijte 
ve svornosti a dobrých vztazích – toť jeden za smys-
lů života. Můj hold a díky patří gymnáziu, kde jsem 
před 70 lety skládat zkoušku z dospělosti – maturitu. 
Další hold, poděkování a přání úspěchů patří mému 
novému domovu – Domovu Na Výsluní – celému 
pracovnímu kolektivu. A proč jsem to celé sepsal? 
Inu proto, že jsem žel už jediný z naší třídy gymplu, 
který žije v Hořovicích. Napsal jsem to i za spolužá-
ky žijící i nežijící a věřím, že by mi to schválili – Ho-
řovice si přece chválu zaslouží.
V Hořovicích 16. dubna 2018 Antonín Šimek

n napsali jste nám...

n Dne 18. 5. 2018 byla slavnostně předána k užívání nová pěší lávka v zadní části rybníka Dražovský velký. Lávka umožní návštěvníkům  lesopar-
ku bezpečně projít celou trasou kolem rybníka. Lávka je dar firmy Sekurit městu Hořovice,  tak ať  dlouho a dobře slouží! Na fotce zprava: Ing. Ro-
lák (Sekurit), generální ředitelka Sekurit Ing. M. Hasmanová , starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina, Ing. D. Grunt (MěÚ), H. Szaboóvá, Ing. Červený, 
Ing. Kupka (Sekurit).

otevření lávky 
,,Dražovský rybník“

společenská rubrika
Paní Pavla Slád-
ková, klientka 
Domova Na Vý-
sluní, oslavila 
17. května 
krásné 85. naro-
zeniny. Srdečně 
gratulujeme!
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K zajímavostem výstavy patří fotografie hořovických legionářů
Akce ke stému výročí vzniku Československé republiky se konají napříč celým regionem. Je tomu tak i v Muzeu Hořovicka, kde 
v pátek 18. května začala výstava s názvem Hořovice a Velká válka 1914-1918. Výstava je koncipována přímo ve stálé expozici, 
návštěvníci zde najdou celkem sedm panelů, na kterých jsou prezentovány fotografie z hořovické sbírky Muzea Českého Beroun.

„Panelovou výstavu jsme do-
plnili několika předměty, které 
mají vazbu na legionáře z okolí 
Hořovic a Berouna, je zde také 
připomínka panovníka z let 1917 
a 1918 Karla I. a jeho manželky 
Zity. K vidění jsou také potravi-
nové lístky, nebo další věci, které 
se váží k běžnému životu obyva-
tel v době války přímo na území 
Hořovic,“ uvedla na vernisáži vý-
stavy vedoucí Muzea Hořovicka 
Anna Brotánková.

K zajímavostem výstavy roz-
hodně patří fotografie hořovic-
kých legionářů, mnozí obyvatelé 
regionu na nich jistě poznají ně-
které své příbuzné. Část výstavy 
je věnována pomníku Obětovaný, 
který se nachází u kašny naproti 
novému baroknímu zámku. Ne-
chybí ani fotografie z hořovické-

ho vojenského lazaretu, který byl umístěný 
v dnešní Sokolovně. 

„Hořovická výstava navazuje na žebrác-
kou, která nese název Na frontě i v zázemí,“ 
poznamenala Anna Brotánková a doplnila, že 
propojení výstav souvisí s tím, že hořovické 
a žebrácké muzeum jsou pobočkami Muzea 
Českého krasu v Berouně. „Navazujícím prv-
kem naší výstavy je i výstava na novém hořo-
vickém zámku. Začala koncem května a je vě-
novaná italským vojákům, kteří byli po bitvě 
u Caporetta internováni v zajateckém táboře 
na zámku. Všechny tři výstavy se dají spojit 
dohromady,“ konstatovala Anna Brotánková. 

Na vernisáži v Muzeu Hořovicka byl pří-
tomen historik Muzea Českého krasu Zdeněk 
Polanský a Miloslav Viktora z Army muzea 
Zdice.

O hudební zpestření akce se postarali zá-
stupci Základní umělecké školy Josefa Slavíka 
Hořovice Květuše Ernestová a Luboš Louda.

Na vernisáž navázalo ve večerních hodi-
nách divadelní představení Bílá paní, které za-
hráli herci Divadla za vodou z Čenkova. (rak)

n Nová výstava Muzea Hořovicka nese název Hořovice 
a Velká válka 1914-1918. Na vernisáži ji představila vedoucí 
muzea Anna Brotánková. Foto: (rak)

Pozvánka na koncerty zUŠ J slavíka Hořovice

Středa  6.  června  od  17:30 - Absolventský koncert vi-
olisty Šimona Urbana, ZUŠ J. S. Hořovice, sál radnice 
v Hořovicích
Neděle 10. června od 16:00 - Vystoupení kapely HOR-
band ze ZUŠ J. Slavíka Hořovice v areálu Starého zámku 
Hořovice společně s orchestry ZUŠ Václava Talicha Be-
roun, ZUŠ Příbram a ZUŠ Rakovník
Čtvrtek 14. června od 17:00 - Žákovský koncert v Slaví-
kově síni v Novém hořovickém zámku, ZUŠ J. S. Hořovice
Pátek 15. června od 17:00 - Koncert žáků klavíristů ze 
třídy pí uč. Aleny Léblové, ZUŠ J. S. Hořovice

Jindřich Zýka = absolutní vítěz republikového 
kola soutěže MŠMT na lesní roh

V pátek 5. května v odpoledních hodinách předvedl skvělý výkon Jindřich Zýka, který 
v celorepublikovém kole soutěže MŠMT, které se tentokrát konalo v Základní umělecké 
škole Jana Hanuše Praha, zvítězil v VI. kategorii pro tento rok 2018. Soutěž se koná jednou 
za tři roky, je postupová a Jindra si tak předtím vystoupil jak v okresním, tak v krajském 
kole. 

Zároveň se stal absolutním vítězem této soutěže ve hře na lesní roh. V neděli 7. května 
si tak zahrál na koncertě vítězů v nádherných prostorech Treziánského sálu Břevnovského 
kláštera. Gratulujeme! BcA. Jakub Albrecht, ředitel ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice

	  
	  

	  
Poskytovatel	  sociálních	  služeb	  Digitus	  Mise,	  z.ú.	  se	  sídlem	  v	  Hořovicích	  	  
přijme	  zaměstnance	  na	  pozici	  pečovatel/ka	  (	  pracovník	  v	  sociálních	  službách).	  	  
Informace	  a	  přijímání	  žádostí	  na	  mail:	  digitus@digitusmise.com,	  tel:	  739 833 316,	  	  
nebo	  na	  (nové)	  adrese	  Pražská	  28,	  Hořovice,	  26801	  /proti	  poště/.	  

Veteran rallye Kladno 
v zámeckém parku
V sobotu 16. 6. 2018 v odpoledních 

hodinách můžete v zámeckém parku 
Hořovice obdivovat nablýskané veterá-
ny účastníků  2. ročníku Veteran rallye 
Kladno, kterou pořádá spolek Historická 
technika Kladno, z.s.

Koncert na zámku:
MUSICA ALTERNATIVA

Smyčcový amatérský orchestr MUSICA 
ALTERNATIVA si Vás dovoluje pozvat v ne-
děli 17. června od 17 hodin na svůj koncert v 
hlavním sále nového zámku Hořovice. Spolu-
účinkují: Stanislava Strnadová - mezzosoprán 
a Lukáš Petřvalský - cembalo. Zazní skladby 
A. Vivaldiho, J.S. Bacha, G.F. Händela, F.A. 
Míči, A. Dvořáka, P. Warlocka, L. Petřval-
ského a dalších. Vstupné dobrovolné Více na 
www.zamek-horovice.cz
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z usnesení rM

Z Rady města
Hořovice

ze dne 18. dubna 2018

n Rada se seznámila se žádostí oby-
vatele domu pro sociálně slabé (ho-
lobytů), č. p. 1428 a souhlasí s pod-
pisem nájemní smlouvy na dobu 
určitou, tj. na půl roku. 
n Rada souhlasí s textem doho-
dy o zpracování osobních údajů 
v souvislosti s plněním Smlouvy 
o vzniku oprávnění k uzavírání ob-
chodů na trhu PXE pro konečné 
zákazníky, která byla uzavřena dne 
15. 6. 2017 mezi Městem Hořovice 
a POWER EXCHANGE CENT-
RAL EUROPE, a.s. 
n Rada nesouhlasí se změnou, pod-
le které by měl být  v Dlážděné ulici, 
po navýšení ceny o 482.564 Kč bez 
DPH, proveden povrch komunika-
ce ze žulové dlažby. Cena za kom-
pletní stavební řešení povrchu ko-
munikace bude po změně zvýšena 
na celkový 1.975.186 Kč vč. 21% 
DPH. 
n Rada souhlasí s textem upravené 
smlouvy o právu provést stavbu, na-
zvanou „Revitalizace potoka Stareč“, 
podle které bude moci být provede-
no stavební řízení a vydáno stavební 
povolení, následně provedena stav-
ba a po jejím dokončení prováděna 
drobná údržba a drobné opravy 
na toku, uzavírané mezi společností 
České dráhy a.s. a městem Hořovi-
ce pro pozemek p. č. 1570/18 v k. 
ú. Hořovice. Úprava spočívá hlav-
ně v doplnění dne 29. 11. 2017 již 
schváleného textu smlouvy o článek 
VI., obsahující požadavky druhé 
strany ohledně zveřejnění smlouvy 
v centrálním registru smluv.
n Rada se seznámila s předložený-
mi cenovými nabídkami od firmy 
Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 
147 14 Praha 4, na provedení dia-
gnostického průzkumu a statického 
výpočtu mostních objektů v ulici 
Svatý Ján přes náhon i přes Červený 
potok a mostu přes Tihavský potok 
na silnici Hořovice – Tihava. Rada 
ukládá odboru technickému a do-
pravnímu objednat diagnostický 
průzkum a statický přepočet pouze 
pro most přes Červený potok v uli-
ci Svatý Jan v ceně 163.000 Kč bez 
DPH 21%, to je 197.230 Kč s DPH 
21%.
Zároveň odboru ukládá zajistit 
projekt ke zhotovení nového mostu 
přes náhon v ulici Svatý Jan.
n Rada města na základě výběrové-
ho řízení „Vestavba do půdy hlavní 
budovy 2. Základní školy Hořovi-
ce - opakovaná“ projednala závěry 

a doporučení hodnotící komise 
a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky uchazeče DEREZA s.r.o., 
Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6, 
jehož tímto vybírá jako dodavatele 
a pověřuje pana starostu podpisem 
Rozhodnutí o výběru dodavatele. 
Společnost DEREZA s.r.o. požadu-
je za provedení díla 29.313.586 Kč 
bez DPH, tj. 35.469.439 Kč vč. 21 % 
DPH.  Rada pověřuje pana starostu 
i podpisem smlouvy o dílo.
n Rada vzala na vědomí informaci 
o aktuálním přehledu realizovaných 
dotačních projektů, zaregistrova-
ných žádostí o dotace i žádostí při-
pravovaných.
n Rada na základě výběrového říze-
ní nazvaného „Čištění komunikací 
a veřejných prostranství v Hořovi-
cích“ projednala závěry hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nej-
vhodnější nabídky uchazeče AVE 
CZ odpadové hospodářství, s.r.o. 
se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 
Praha 10, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky. Společnost AVE CZ od-
padové hospodářství, s.r.o. si bude 
za provádění úklidu komunikací 
a za odvoz odpadu z odpadkových 
košů v Hořovicích účtovat maxi-
málně 819.801 Kč bez DPH ročně, 
což představuje 991.960 Kč vč. 21 % 
DPH.   Rada pověřuje pana starostu 
podpisem oznámení a rozhodnutí 
o výběru dodavatele. 
n Z důvodu odstoupení vítězného 
uchazeče StawoProfi s.r.o., Plzeňská 
580, 335 01 Nepomuk, IČ 05432731 
ze zadávacího řízení před podpisem 
smlouvy o dílo rozhodla rada města 
vybrat jako nejvhodnější nabídku 
uchazeče, který se umístil druhý 
v pořadí dle hodnotícího kritéria 
nejnižší nabídková cena. Rada pro-
jednala a rozhodla o výběru v po-
řadí druhé nejvhodnější nabídky 
uchazeče AQUATEST a.s., Geo-
detická 988/4, 152 00 Praha 5, IČ: 
44794843, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a pověřuje pana staros-
tu podpisem Rozhodnutí o výběru 
dodavatele. Společnost AQUA-
TEST a.s. požaduje za stavební 
práce 5.398.919,53 Kč bez DPH, tj. 
6.532.692,63 Kč vč. 21 % DPH. Rada 
pověřuje pana starostu podpisem 
smlouvy o dílo.
n Rada souhlasí se změnou v po-
řadníku na přidělení bytu v DPS.
n Rada souhlasí se zněním Dohody 
o ukončení nájmu části pozemku 
parcelní č. 693/1 v k. ú. Hořovice 
z důvodu jeho dalšího nevyužívání 
nájemci. Zajistit podpisy smluvních 
stran.
n Rada revokuje své usnesení č. 10 

Z Rady města
Hořovice

ze dne 2. května 2018

n V souvislosti s novelou sta-
vebního zákona s účinností od 1. 
1. 2018 rada souhlasí s navýše-
ním počtu pracovníků MěÚ o 1 
pracovní místo speciálního sta-
vebního úřadu dopravního, o 2 
pracovní místa úřadu územního 
plánování (ÚÚP) dle podkladů 
Ministerstva pro místní rozvoj a 1 
pracovní místo na speciální sta-
vební úřad vodoprávní. Navýšení 
počtu pracovníků ÚÚP je kom-
penzováno navýšením příspěvku 
na výkon státní správy pro tento 
úřad. Rada stanovuje celkový po-
čet zaměstnanců v MěÚ Hořovice 
na 86.
n Rada města Hořovice schvaluje 
rozpočtové opatření č. 4 ke schvá-
lenému rozpočtu města Hořovice 
na rok 2018 ve znění rozpočto-
vého opatření č. 3, a to v plném 
rozsahu s tím, že toto schválené 
rozpočtové opatření předloží jako 
dílčí rozpočtové opatření pro in-
formaci na nejbližším jednání Za-
stupitelstva města Hořovice.
n Rada města Hořovice schva-
luje poskytnutí individuální do-
tace Tělocvičné jednotě SOKOL 
Komárov ve výši 10.000,- Kč, a to 

ze dne 4.4.2018 a souhlasí se zně-
ním Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebností se společnos-
tí Cymedica Engineering, s. r. o., 
spočívajících ve vybudování jedné 
vodovodní a dvou kanalizačních 
přípojek pro řadové domky v ulici 
Potoční, Hořovice na budoucím slu-
žebném pozemku parcelní č. 1637/1 
v k. ú. Hořovice v rámci stavby By-
tového a komerčního komplexu 
„U Štěpánků“ za cenu 500,- Kč/bm 
+ DPH dle platných předpisů. 
n Rada souhlasí s uzavřením veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace s obcí Drozdov ve výši 5.000 Kč 
a se zněním darovací smlouvy s obcí 
Újezd ve výši 5.000 Kč.
n Rada schvaluje upravené Zása-
dy pro přidělování sociálních bytů 
a eventuální prodloužení nájemní 
smlouvy.
n Rada bere na vědomí, že 1. a 2. 
ZŠ vyhlašuje z organizačních důvo-
dů ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2018 volný 
den pro žáky.
n Rada souhlasí s přijetím finanč-
ních darů pro 1. ZŠ Hořovice ve výši 
20. 000,- Kč od firmy Saint-Gobain 
Sekurit ČR spol. s r.o., a 50. 000,- Kč 
od Unie rodičů při 1. ZŠ Hořovice. 

pro účely zajištění akce s názvem 
„Župní slet Sokolské župy Jung-
mannovy“ dne 9. června 2018. 
Zároveň pak rada schvaluje také 
znění příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace.
n Rada města schvaluje navýšení 
příspěvku MMŠ Hořovice na pro-
voz logopedické péče v celkové 
výši 20. 000,- Kč.
n Rada města Hořovice projed-
nala podnět předsedy kontrolního 
výboru týkající se městské sklád-
ky. Rada města ukládá vedoucímu 
odboru výstavby a životního pro-
středí Ing. Gruntovi zajistit kont-
rolní měření tělesa skládky a ná-
sledně  sjednat termín schůzky se 
zástupci města a zástupci AVE, 
týkající se režimu skládkování. 
n Rada souhlasí s průjezdem 
do jezdeckého areálu Ranch 
po cyklostezce, vedoucí do Rpet 
v termínech 4. 5. 2018 - 6. 5. 2018, 
18. 5. 2018 - 20. 5. 2018, tedy v do-
bách konání závodů v jezdeckém 
areálu. Průjezd bude povolen pou-
ze za účelem přivezení a odvezení 
závodních koní z nebo do areá-
lu. Žadatel zajistí, aby se vozidla 
po cyklostezce pohybovala rych-
lostí max. 20 km / hod. Veškeré 
náklady na opravu případných 
škod na tělese komunikace (např. 
utržené okraje povrchu silnice, vy-
jeté koleje) způsobených povole-
ným provozem budou opravovány 
majitelem, ale hrazeny žadatelem. 
n Rada se seznámila s předklá-
dací zprávou, týkající se pokácení 
2 ks bříz, rostoucích na pozemku 
ve vlastnictví Města Hořovice, p. č. 
1112/1 v k. ú. Hořovice, v blízkosti 
bytového domu čp. 726-727 v ulici 
Palachova. Rada souhlasí s poká-
cením 2 ks těchto bříz.
n Město Hořovice schvaluje pří-
pravu a podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu Zaměst-
nanost na projekt „Město Hořovi-
ce - Strategické dokumenty a pro-
cesní řízení“.
n Rada souhlasí s instalací vo-
dorovného dopravního značení 
V 12c „Zákaz zastavení“ (žlutá 
čára) a V 12d „Zákaz stání“ (žlutá 
přerušovaná čára) v jednosměr-
né ulici Komenského a to po levé 
straně v úseku od křižovatky s uli-
cí Dr. Holého až za křižovatku 
s ulicí Jiráskova, kdy žlutá čára 
bude dotažena až k prvnímu vy-
hrazenému parkovacímu stání 
modré zóny. Žlutá přerušovaná 
čára bude nakreslena před vjezdy 
do objektů. Po schválení Policií 
České republiky, Dopravním in-
spektorátem Beroun, objednat 
zhotovení tohoto značení.
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n Rada souhlasí s nabídkou, pod-
le které Ing. Ladislav Klíma zpra-
cuje, za cenu 711.480 Kč vč. 21 % 
DPH, projektovou dokumentaci 
pro sloučené územní a stavební 
řízení, jejíž součástí bude též roz-
počet a výkaz výměr a inženýrská 
činnost za účelem získání staveb-
ního povolení, na akci nazvanou 
„Bytový dům – Velká Víska – so-
ciální bydlení“. 
n Rada doporučuje zastupitelstvu 
města schválit Dohodu o ukonče-

ní smlouvy o spolupráci a přispí-
vání na provoz a vybavení jednot-
ky Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje, uzavřené dne 
27. 6. 2011 s Českou republikou – 
Hasičským záchranným sborem 
Středočeského kraje, ve znění Do-
datku č. 1 ze dne 12.2.2015, z dů-
vodu uzavření nové Veřejnopráv-
ní smlouvy o vzájemné spolupráci 
při plnění úkolů jednotky požární 
ochrany ze dne 21. 12. 2017. 
n Rada souhlasí se zněním Ná-

Hasiči Hořovice
Zásahy  Hasičského  Záchranné-
ho  Sboru  Středočeského  kraje, 
územního  odboru  Beroun,  po-
žární stanice Hořovice.
8 17. 4. v 12:38 hodin byla jednot-
ka HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice a Beroun společně 
s jednotkou SDH obce Zdice a Lo-
chovice vyslána k dopravní neho-
dě do obce Lochovice, kde došlo 
ke srážce osobního automobilu 
s osobním vlakem na železničním 
přejezdu. Hasiči ihned po příjez-
du započali s vyprošťováním těžce 
zraněného řidiče z osobního auto-
mobilu pomocí hydraulického vy-
prošťovacího zařízení, lékař zdra-
votnické záchranné služby však 
přes veškerou péči konstatoval 
exitus. Osoby z vlaku byly evaku-
ovány a převezeny dopravním au-
tomobilem na železniční zastávku 
do obce Lochovice. Po provedení 
záchranných prací si událost pře-
vzala jednotka Správy železniční 
dopravní cesty Plzeň.
8 V pondělí 23. 4. v 13:36 hodin 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
a Příbram společně s jednotkou 
SDH obce Jince a Ohrazenice vy-
slána k požáru osobního vozidla 
po srážce s osobním vlakem na že-
lezničním přejezdu v katastru obce 
Jince. Po příjezdu bylo zjištěno, že 
se nejedná o požár, ale v osobním 
vozidle se nacházel zraněný řidič, 
který byl vyproštěn pomocí hyd-
raulického vyprošťovacího zaříze-
ní a následně předán do péče léka-

ře zdravotnické záchranné služby. 
Po provedení záchranných prací si 
událost převzala jednotka Správy 
železniční dopravní cesty Plzeň.
8 Ve dnech 1. 5., 7. 5. a 14. 5. byla 
jednotka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice společně s jed-
notkou SDH obce Jince, Čenkov 
a Ohrazenice vyslána k požáru 
travního a lesního porostu do ka-
tastru obce Čenkov. Hasiči požáry 
likvidovali pomocí vodních prou-
dů. Události si převzala Policie ČR 
z důvodu pravděpodobnosti úmy-
slného zapálení.
8 Dne 9. 5. v 12:20 hodin byla jed-
notka HZS Středočeského kraje ze 
stanice Hořovice a Beroun společ-
ně s jednotkami SDH obcí Žebrák, 
Komárov a Lochovice vyslána 
na prověřovací cvičení do domova 
seniorů Na Výsluní v Hořovicích. 
Námětem cvičení byla likvidace 
požáru denní místnosti a kuchyň-
ky ve 3. NP s nácvikem evakuace 
klientů ve spolupráci s personálem 
domova seniorů.
8 14. 5. na letišti Tlustice u Hořo-
vic probíhal nácvik jednotek HZS 
a SDH obcí okresu Beroun zamě-
řený na letecké hašení využívané 
při rozsáhlých požárech v přírodě 
a v nepřístupném terénu za využití 
vrtulníku policie ČR. Hasiči na-
cvičovali plnění závěsného vaku 
vrtulníku vodou za pomocí cister-
nových automobilových stříkaček 
a dále navigace vrtulníku na přesný 
shoz hasební vody na určené místo.

HZS Hořovice

jemní smlouvy č. 14N18/37, podle 
které Česká republika - Státní po-
zemkový úřad pronajme městu 
pozemek parcelní č. 1856/2 v k. ú. 
Hořovice za účelem realizace stav-
by chodníku pro pěší. Smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou, nájem-
né činí 9.152,- Kč / ročně. 
n Rada nedoporučuje zastupitel-
stvu města schválit  prodej pozem-
ku parcelní č. 1514/2 o výměře 
3069 m2 v k. ú. Hořovice za úče-
lem sjednocení majetku a par-
kování zaměstnanců společnosti 
Pekárna - cukrárna Hořovice s.r.o. 

n Rada projednala žádost pana 
Jakuba Hasmana o výjimku ze sta-
novené doby nočního klidu. 
n Rada nesouhlasí s jednorázo-
vou náhradou za zřízení věcného 
břemene na pozemcích města 
v souvislosti s výstavbou trasy 
podzemní optické sítě ve městě 
společností T-Mobile Czech re-
public a. s. ve výši 130,- Kč/bm. 
n Rada města schvaluje bezplat-
ný pronájem Klubu LABE na 9. 
6. 2018 pro Gymnázium Václava 
Hraběte u příležitosti oslav 70. vý-
ročí vzniku školy.

Centrální náměstí pro všechny
Ráda bych tímto textem poděkovala místní organizaci Svazu tělesně 

postižených zde v Hořovicích. Na konci roku jsme se dostali do obtížné si-
tuace, syn měl velké záchvaty a padal několikrát za den. Protože začínal 
advent, chtěla jsem, aby mohl jít ven, tak jsem hledala možnost a právě 
v Měšťanu mne zaujal inzerát a zašla jsem se zeptat na možnost půjčení 
vozíku. Ochota, vstřícnost a to, že jsem si během půl hodiny vozík odvezla, 
bylo úžasné. Navíc vše zdarma, moc děkuji. Pomohlo nám to, najednou 
jsme mohli ven. Dojet na autobusové nádraží a pohybovat se po centru 
v Praze nebyl problém, ale když jsme se chtěli jít podívat na rozsvícení 
stromku na náměstí, byl to boj. Bydlíme téměř na náměstí, ale zdolat ces-
tu z Valdecké ke stromu mě stálo značné úsilí. Nájezdy jsou jen k budově 
úřadu, ale na náměstí se člověk na vozíku sám nedostane.  Lidí na vozíku 
je málo, jejich hlas tedy nebude tak slyšet, proto bych ráda touto cestou 
požádala představitele města, aby si vozík na půl den zapůjčili a zkusili 
se po městě projet a pomoci tím lidem na vozíčku. U nás vše mělo dobré 
rozuzlení a vozík jsme mohli po svátcích vrátit, ale nikdo z nás neví, kdy 
třeba byť i jen na krátký čas vozík využije. 

Šárka Schmarczová

Pořádá ČSSD Hořovice

ORANŽOVÝ
dětský den

DĚTI SE MŮŽOU TĚŠIT 

NA ODPOLENE PLNÉ ZÁBAVY 

A SOUTĚŽÍ.

9. 6. 2017 (14:00 – 17:00)

Lázeňský rybník Hořovice

oranzovy DD.indd   2 5/22/18   11:59 AM
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informace

Gymnázium Václava Hraběte 
 

srdečně zve všechny absolventy, vyučující, přátele školy i další zájemce na 
oslavy 70. výročí vzniku školy,  

které se uskuteční 8. a 9. června 2018. 
 

Program  
 
 

Pátek 8. června 2018 
	  

            13.00  Setkání s oficiálními hosty v budově školy 
            15.00  Koncert v Hlavním sále hořovického zámku 
                      
 

 
Sobota 9. června 2018 

 
8.00 – 14.00 Setkání absolventů a vyučujících v budově školy 
 
 prohlídka školy 
 výstava fotografií z historie i současnosti školy 
 videoprojekce různých školních akcí (maturitní plesy, akademie,soutěže apod.) 
 ukázky učebních pomůcek 
 koncert studentských kapel 
 občerstvení, kavárna 
 prodej Almanachu GVH 70, upomínkových předmětů (tužky, trička, čepice,…) 

 
19.00   Merenda v Labi, koncert gymnaziálních kapel 

 

Gymnázium VáclaVa Hraběte
srdečně zve všechny absolventy, vyučující, přátele školy i další 

zájemce na

oslaVy 70. Výročí Vzniku školy, 
které se uskuteční 8. a 9. června 2018.

ProGram 

Pátek 8. června 2018
13:00  Setkání s oficiálními hosty v budově školy
15:00   Koncert v Hlavním sále hořovického zámku

sobota 9. června 2018
8:00 – 14:00 Setkání absolventů a vyučujících v budově školy
	 ➢ prohlídka školy
 ➢ výstava fotografií z historie i současnosti školy
	 ➢ videoprojekce různých školních akcí 
      (maturitní plesy, akademie,soutěže apod.)
	 ➢ ukázky učebních pomůcek
	 ➢ koncert studentských kapel
	 ➢ občerstvení, kavárna
	 ➢ prodej Almanachu GVH 70, upomínkových předmětů 
      (tužky, trička, čepice,…)
19:00    Merenda v Labi, koncert gymnaziálních kapel



Mandrage  Tour  2018  -  part  II.  24.  11.  (SD) 
Předprodej probíhá na Ticketstream.cz 
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n starý zámek - nádvoří

vrbnovská 30 / 1

HořovickÉ kULtUrní LÉto 2018 
n orcHestrY a HUdBY zUŠ
10. 6. neděle od 16:00

n informační centrum

vrbnovská 30 / 1 (areál starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz 

n HodinY Pro veřeJnost
Po – Pá:                            8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky:    9:00 – 11:00 12:00 – 17:00

n aktUáLní PředProdeJ:
Petra Janů a skupina AMSTERDAM, 25. 10. 
2018 od 19:00 (SD) Cena místenky 490 (450) 
Kč, 390 Kč.
Janek Ledecký – Vánoční turné 2018, 22. 12. 
2018 od 19:00 (SD)

n společenský dům

nádražní 606

Letní kino na koLečkácH 
n JUManJi: víteJte v dŽUnGLi 
28. 6. čtvrtek od 21:30

n knihovna ivana slavíka

vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/ 
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz 

n HodinY Pro veřeJnost
PO   12:00 – 17:00
ÚT    8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ST   12:00 – 17:00
ČT 8:00 – 11.00 12:00 – 17:00
PÁ zavřeno 
SO 8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n soBotY Pro veřeJnost: 
2., 16. a 30. června 2018

n Galerie starý zámek

vrbnovská 30 / 1

n výstava sedM PodoB 
do 10. 6. 2018 
Kamila Havlíková – obrazy a práce na papíře
Pá, So, Ne od 10:00 do 18:00
n výstava otec & sYn
od 22. 6. do 26. 8. 2018
První společná výstava malíře Václava Šestáka 
a jeho syna Matěje Šestáka. Vernisáž 21. 6. 2018 
od 17:00. Pá, So, Ne od 10:00 do 18:00.

n Galerie nádraží

n výstava FotoGraFií 
Městské kulturní centrum, Město Hořovice 
a Fotoklub Hořovice vás srdečně zvou na výsta-
vu fotografií. Výstava je otevřena denně během 
otevírací doby čekárny.

Chcete vědět, jestli v knihovně najdete knížky pro Vaše děti? Využijte akci pořádanou k MDD.	  

	   	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dárek ke Dni dětí 

legitimace 

VIP čtenář 
registrace  

v dětském oddělení 
knihovny v Hořovicích  

od 1. 6. 2018 do 1. 10. 2018 

         ZDARMA 

 

 

Jak se stát VIP čtenářem: 

 věk 0 - 15 let 
 datum první registrace v knihovně 

pouze 4.6.2018 
 s dítětem musí přijít rodiče nebo 

zákonný zástupce, kteří na místě 
podepíší přihlášku 

Povinnosti VIP čtenáře: 

 dodržovat ve všech bodech 
knihovní řád, který dostanete při 
registraci 

Upozornění: 

 na dětskou VIP legitimaci není možné 
si půjčovat knihy z oddělení pro 
dospělé 

 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Knihovna Ivana Slavíka 
vyhlašuje letní 

fotografickou soutěž 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Prostřednictvím fotoaparátu zachyťte 
 letní Hořovice. 

21. 6. 2018 - 23. 9. 2018 
Dvě soutěžní kategorie 
A do 15 let, B od 16 let 

Každý soutěžící pošle pouze 1 snímek. 
Lze připojit stručný popis místa, kde jste fotografii pořídili. 

Fotografii v minimálním rozlišení 1200x1600 px pošlete  

na emailovou adresu: knihovna1@mkc-horovice.cz 

nebo na flashdisku přineste do knihovny nebo IC. 

Děti do 15 let připojí svůj věk. 

Všechny fotografie budou vystaveny v prostorách knihovny. 

Snímky budou označeny čísly a návštěvníci knihovny sami vyberou nejhezčí foto z každé kategorie. 

Vítěz získá knižní odměnu 

	  

29. 6. 2018 od 10:00 
předpokládaný konec 12:00 

Knihovna Ivana Slavíka v Hořovicích 
Rezervace nutná!!!! 

knihovna1@mkc-horovice.cz, 603 199 304, 311 512 564  
nejpozději do 22. 6. 2018. 

 

 Po soutěži možnost hromadné prohlídky Muzea. 

Max. počet soutěžících 16, lze přijít jako divák. 

Pro děti do 15 let. Členství v knihovně není podmínkou. 

Upozornění:Během konání turnaje není možné půjčování ani prodlužování knih.  

Muzikantské mládí se představuje… Hudeb-
ní skupiny a  tělesa ZUŠ z Hořovic, Berouna, 
Příbrami a Rakovníku.
n Hořovická MUzika 
24. 6. neděle od 18:00
Dechová hudba v podání místních muzikantů. 
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n domeček Hořovice

větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz

n PříLeŽitostnÉ akce
4	1. 6. od 8:30 Podhradí patří dětem. Divadelní 
festival pro děti ZŠ, MŠ a veřejnost. Karlštejn.
4	1. - 2. 6. od 18:00 Přespáčko pro kytaristy. 
Přespání v  Domečku pro kytarový kroužek. 
Domeček Vrbnovská.
4 2. 6. od 8:40 do 15:00. Výlet do Prahy - LEGO 
výstava. Vydejte se s námi do Lego země a užijte 
si tak trochu jiný svět… Cena 350 Kč.   
4	2. 6. od 10:00 do 13:00. VEŘEJNÁ STREET 
ART  MALBA. Společné tvoření velkého 
domečkovského sgraffiti S  Nikolou KHOMOU 
Vavrousem. Určeno všem zájemcům, kteří 
nám chtějí pomoci vytvořit graffiti v  Domečku 
Hořovice. Domeček Vrbnovská.
4 5., 7., 12., 14., 19. a 21. 6. od 8:00 do 12:00 
Miniškolka v Kaleidoskopu. Školková přípravka 
pro děti od 2 let. RC Kaleidoskop.
4 4., 11., 18. 6. od 14:30 do 15:15 Hravé tvoření. 
Tvoření pro děti od 2 let hravou formou. RC Ka-
leidoskop.

n Beroun

n sedmikráska

sedmikráska - sdružení osobního rozvoje, z.s. 
www.sedmikraska-horovice.cz

4 ARTETERAPIE PRO DOSPěLé 
Čtvrtek 21. 6., od 18:00 do 20:00, Hořovice, 
ul. Jungmannova 156, objekt Teza, 1. p., vle-
vo. Jedná se o kurzy pro dospělé, kde formou 
výtvarného vyjádření poznáme sebe sama 
a své místo ve světě. Sebou: pastelky a pohodl-
né oblečení. Příspěvek 160 Kč.
4 ARTETERAPIE PRO DěTI
Středy  6.  a  20.  6.,  od  16:00  do  17:00, 
Hořovice,  studio  Relax,  Zámecká  10.  Jedná 
se o  kurzy pro děti prvního stupně, kde for-
mou hry a  výtvarného vyjádření poznávají 
sebe sama a své místo ve světě. V každé hodině 
se budeme řešit jiné téma. Schůzky se konají 
pravidelně jednou za dva týdny.  Sebou: pas-
telky a pohodlné oblečení. Příspěvek 80 Kč.

n Jince

n komárov

n oHLÉdnUtí za ŽUPníMi sLetY 
v koMárově - výstava
Muzeum Komárov. Otevřeno každou sobo-
tu od 9:00 do 12:00 (květen - září). Kolektivy 
po domluvě možno kdykoliv.

 

Partneři akce

Město Beroun a složky integrovaného záchranného systému
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Zásah vrtulníku letecké Policie Čr  - časový program bude upřesněn na místě

BěheM celého dne:
l Město Beroun, Městská policie Beroun a Městská policie Hořovice l Hasičský zá-
chranný sbor Beroun l Policie České republiky, PČR – KŘP Středočeského kraje l BESIP 
TEAM l Autoškola Zavadilka l AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. l Četnická stanice 
Nová Huť pod Nižborem l Česká průmyslová zdravotní pojišťovna l Dům dětí a mlá-
deže Beroun l Magdaléna o. p. s. l Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun l 
Pro zdraví 21 z. ú. l Po 14. hodině Základní kynologická organizace Beroun l

pátek 8. června 
2018 
od 9:00 do 16:00 

www.bezpecnyberoun.cz

kemp na hrázi, Beroun - Závodí

den BeZPeČí
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n Mažoretky Domečku Hořovice a taneční skupi-
na Carmen pod vedením Šárky Vacovské a Pav-
líny Hejbalové vás srdečně zvou na svoji 19. Ta-
neční akademii, která se koná v sobotu 9. června 
od 19 hodin v Kulturním klubu Žebrák. Vstupné 
dobrovolné. Šárka Vacovská

19. taneční akademie

n digitus Mise, z.ú.

n PodvodY na oBčanecH 
a seniorecH zvLáŠť
6. 6. středa od 14:00 
Nejnovější případy podvodů, „rozumné“ nabíd-
ky na ulici, vyřídíme, zařídíme, uděláme… Toto 
a podobné nabídky zboží nebo různých prací 
lze slyšet na ulici, či před domem.A právě na co 
si dát pozor, jak postupovat a další mnohé zají-
mavosti a postřehy k naší bezpečnosti, se doz-
víte na besedě opět první středu v měsíci, a to 
již  na nové  adrese  –  Pražská  29,  Hořovice 
(proti  poště)  v  Centru  denních  soc.  služeb. 
Pořádá Digitus Mise, z.ú.  a hostem bude nprp. 
Marcela Pučelíková, mluvčí Středočeské policie 
Beroun.

n záPis do HUdeBníHo a Literárně 
draMatickÉHo oBorU
ZUŠ Jakuba Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem, 
pobočka Jince zve děti ve středu 20. 6. na zápis 
do hudebního a literárně dramatického oboru. 
Zápis pro přípravné studium hudebního oboru 
pro předškolní děti (od 5 let) a studium hry na hu-
dební nástroj proběhne od 14:30 do 16:30 v budo-
vě Základní školy Jince, kde také bude probíhat 
výuka. Více informací: Pavel Hrubý, 606 947 010, 
cesruaisy@seznam.cz, zusjince.webnode.cz

n rc kaleidoskop

vrbnovská 28 / 3

4	 KURZ  MASÁŽÍ  MIMINEK  pro  rodiče 
s  dětmi  od  narození  do  1  roku  –  5  LEKCÍ. 
pátek  od  9:00  do  10:16;  1.,  8.,  15.  a  22.  6. 
Naučíte se něžným dotekem pomoci svému 
děťátku. Zaváděcí příspěvek (vč. tištěných 
materiálů) 1100 Kč. Kontakt: 728 311 194, te-
reza.polak@seznam.cz.

4 CYKLOVÝLET 
Neděle 24. 6. Sraz před radnicí na Palackého nám. 
v Hořovicích od 12:30  do 12:45. Trasa (15 - 20 
km) Hořovice – před radnicí, Tlustice, Žebrák, 
Točník a zpět (přesná trasa se domluví na místě 
podle zdatnosti cyklistů). Po vzájemné domluvě 
mohou děti starší deseti let jet bez doprovodu 
rodičů. Bližší informace: Renata Babelová Tel.: 
725 980 975, mail: sedmikraska-os@seznam.cz.

4  6.  6.  od  9:00  do  9:35  Mimiklubík. Setkání 
maminek s dětmi 6 - 18 měsíců. RC Kaleidoskop.
4  6.,  15.,  20.  6.  od  10:00  do  11:00  MamiFit. 
Dopolední kruhový trénink nejen pro maminky. 
Domeček Vrbnovská.
4 18. - 22. 6. Tábor pro rodiče a děti I. Pětidenní 
pobyt pro maminky s dětmi. TZ Zbiroh.
4 25. - 29. 6. Tábor pro rodiče a děti II. Pětidenní 
pobyt pro maminky s dětmi. TZ Zbiroh.
4 30. 6. - 14. 7. Piráti ze Zbirožáku. 1. běh LT 
Zbiroh. TZ Zbiroh.
PosLední voLná Místa:
4 24. 8. - 2. 9. Jedeme k moři. Týdenní po-
byt u moře v italském městě módy Cattolica. 
Ubytování nedaleko centra města v  ho-
telu s  italskou plnou penzí. Pobyt určen pro 
dospělé a rodiče a děti. Bližší informace u Vl. 
Šlosarové. Cena 8 700 Kč.

n Muzeum Hořovicka

vrbnovská 27 - starý zámek
www.muzeum-beroun.cz 
email: horovice@muzeum-beroun.cz

V červnu otevřeno víkendy a svátky 9:00-12:00 
a 12:30-17:00.

n PřednáŠka „HosPodářskÉ 
dvorY na HořovickU“
12. 6. úterý od 17:00
Přednáší: ing.  Jan Žižka (ředitel Národního 
památkového ústavu - územního odborného 
pracoviště středních Čech v  Praze). Cílem 
přednášky bude přiblížit podobu těchto hos-
podářských celků postavených nebo uprave-
ných v  průběhu 18. – 19. století na  bývalém 
panství Hořovice, Liteň, Lochovice, Osov 
a  Točník-Zbiroh. Objekty mají často pozo-
ruhodné stavebně architektonické i  funkční 
řešení.  Dvory budou charakterizovány jako 
fungující hospodářské jednotky a  dále je vě-
nována pozornost jednotlivým budovám.

n taneční kurzy

PodziM 2018 (14. sezóna)
n Spol. dům – mládež, dospělí pátky od 7. 9. 2018
Mládež – začátečníci H7 - 18:30 – 20:30
Dospělí – více pokročilí H4 - 20:40 – 22:15 
n Spol. dům – dospělí pondělí od 1. 10. 2018
Dospělí – středně pokročilí H33 - 18:30 – 20:30
Dospělí – mírně pokročilí H2 - 19:00 – 20:30
Dospělí – začátečníci H1 - 20:40 – 22:10
Blanka Vášová, www.tanecni.net
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n Žebrák

kULtUrní kLUB ŽeBrák
n den dětí v ParkU
2. 6. sobota od 14:00 do 18:00
TJ SOKOL ŽEBRÁK A KK zvou všechny děti 
a rodiče na oslavu dne dětí do parku před 
Kulturní klub. V 15:00 vystoupí skupina histo-
rického šermu DUELLANTI. Děti se projdou 
pohádkovým parkem se spoustou her a soutěží 
a na závěr je připravena diskotéka v KK. 
n záBavnÉ odPoLedne Pro děti 
ze zeLenÉ ŠkoLY
7. 6. čtvrtek 
Soutěžní odpoledne si pro děti připravila fir-
ma ETNETERA, která děti takto podporuje 
již 2. rokem.  Vystoupí Petr Vondráček a Vítek 
Fiala ze skupiny Lokomotiva. Je připraven fo-
tografický koutek atd.
n MaŽoretkY doMečkU Hořovice
9. 6. sobota od 19:00
Již 19. ročník vystoupení Mažoretek. Vystoupí 
taneční skupina Carmen. Vstup dobrovolný.
n výstava: voLMan – tos ŽeBrák
12. 6. od 16:00 vernisáž 
Vernisáž výstavy v zasedací místnosti KK,  která 
bude mít co říci snad každé rodině v našem městě, 
protože určitě alespoň někdo v této továrně pra-
coval. Výstava potrvá do konce července. Otevře-
no bude při akcích KK nebo po tel. domluvě.
n „srdíčko“
13. 6. středa od 16:00  
Dětské centrum Srdíčko zahájí výstavu „Čes-
ko-náš domov v proměnách času“ malým pro-
gramem. Výstava pak bude probíhat do konce 

června a bude otevřena po, st, pá od 10-12 ho-
din a út a čt od 15-17 hodin.
n ocHUtnávka FrancoUzskýcH 
vín a sýrŮ.
15. 6. pátek od 19:00
Degustace francouzských vín a sýrů se some-
liérem Jiřím Lupínkem. Degustace bude doplně-
na o ochutnávku delikates a pochutin podtrhují-
cí chuť vína. Nutná rezervace na tel. 733 390 785. 
Uzavírka předprodeje je 10. 6.! Vstupné 300 Kč.
n výstava kronik
19. 6. úterý od 16:00  
V  zasedací místnosti zahájíme zajímavou výstavu 
„100 let v kronikách města“. Mgr. Vladimír Be-
neš nás zajímavým vyprávěním přenese do doby 
nedávno minulé. Letos to bude 50. let co působí 
v našem městě jako kronikář a jeho znalosti a pa-
měť na historii města je úžasná. Otevřeno denně 
za přítomnosti kronikáře od 14:00 do 18:00. 
n Letní setkání s dŮcHodci
20. 6. středa od 16:00 
Již podruhé se uskuteční setkání s důchodci 
města a přilehlých obcí. Zveme srdečně všech-
ny na dobrou muziku. Občerstvení zajištěno.
n závěrečný koncert zUŠ ŽeBrák
21. 6. čtvrtek od 17:00 
Ve velkém sále KK se uskuteční závěrečný 
koncert dětí ZUŠ ŽEBRÁK. 
n vYstoUPení a výstava MŠ ŽeBrák
26. 6. úterý od 15:30  
Slavnostní zahájení výstavy výtvarných prací 
dětí z MŠ v rámci projektu „Poznej své měs-
to, svou vlast“. Výstava bude otevřena denně 
od 10:00 do 11:30 a od 14:00 do 17:00. 
n disco „PePino PartY“
30. 6. sobota od 21:00  
Čeká Vás večer plný zábavy, soutěží a dárků 
od značky Pepino v hodnotě přes 15 000,- Kč. 
Aktuální taneční muzika a DJ Michal Pesina. 
MUzeUM ŽeBrák
n „na Frontě i v zázeMí“
1. 5. – 30. 9. víkendy a svátky
Letos uplyne 100 let od ukončení válečného kon-
fliktu, který navždy poznamenal dění ve společ-
nosti. S odkazem války se lze setkat i ve sbírkách 
Muzea Českého krasu, kde se nachází předměty 
darované účastníky bojů nebo jejich potomky či 
příbuznými. Návštěvníci uvidí části vojenské vý-
zbroje a výstroje zúčastněných armád, suvenýry 
vyrobené z dělostřelecké munice, památky při-
pomínající legionáře. Život v zázemí prezentují 
doklady dobročinné činnosti žen a dětí, potra-
vinové lístky… Expozice v budově bývalé školy 
na náměstí. Výstava je otevřena do 30. září každý 
víkend a o svátcích.

n 2. 6. a 3. 6. MUDr. Zdeněk Kaiser, Hořovice, 
K Nemocnici 1106, tel. 311 559 812
n 9. 6. a 10. 6. MUDr. Jitka Karmazínová, Ho-
řovice, Komenského 49, tel. 311 516 660
n 16. 6. a 17. 6. MUDr. Vladimíra Krabcová, 
Beroun 3, Pod Haldou 64, tel. 311 621 973
n 23. 6. a 24. 6. MUDr. František Hentsch, Zdi-
ce, Palackého nám. 21, tel. 608 020 878
n 30. 6. a 1. 7. MUDr. Miloslav Neužil, Cerho-
vice 176, tel. 311 577 559
Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00

n zubní pohotovost

n nižbor

n PrvorePUBLiková arcHeoLoGie
1. 6. pátek od 17:00
Ústav archeologické památkové péče středních 
Čech a Ústav pro archeologii FF UK srdečně 
zvou na výstavu, která Vás vtáhne do slavné 
éry české archeologie a přiblíží prvorepubli-
kové okouzlení nově se rodící vědou. Do světa 
elegantních badatelů a jejich ambiciózních vý-
zkumů můžete nahlédnout od 2. června v In-
formačním centru keltské kultury na zámku 
Nižbor. Vernisáž výstavy proběhne 1. června 
v 17 hodina doprovodí ji vystoupení swingové 
kapely Swing Mustard. Od 2. června do konce 
srpna je možné výstavu navštívit denně od 10 
do 18 hodin, od září do konce října pak o ví-
kendech a svátcích od 10 do 17 hodin. 

n točník

n PoHádkový Hrad  
16. 6. sobota od 10:00 do 17:00
Hrad Točník v obležení pohádkových bytostí. 
Pořádá Spolek Vysmáto.
n 18. ročník FestivaLU LetníHo 
sLUnovratU sLUnkatoč 
23. 6. sobota od 18:00 
https://www.facebook.com/slunkatoc. Zahra-
jí: Mucha, Lucie Redlová, Oswald Schneider, 
Byl pes, Oswaldovi, Tadooba a Ex Post. Pro-
jekce filmu „A Plastic Ocean“.
n 10., 21. a 22. 6. 
Hrad Točník uzavřen z důvodu filmování a ná-
jemní akce. Děkujeme za pochopení.

n zbiroh

n MUzeUM J. v. sLádka
4 Když jsem šel z hub. Unikátní fotografie hub 
mykologa Oldřicha Jindřicha ve zbirožském 
muzeu. Fotografie prezentované na výstavě byly 
pořízeny současně se sběry plodnic a spolu s fo-
tografiemi biotopů a doprovodnými texty vytvá-
řejí základ výstavy. Na panelech se návštěvníci 

seznámí s postavením hub v systému a skrytým 
životem hub, s pravidly sběru hub i se způsobem 
sběru hub pro vědecké účely. K výstavě je připra-
ven doprovodný program pro děti a pro širokou 
veřejnost i malá houbařská kuchařka. Výstava po-
trvá do 24. června 2018.

4 Tučňáci na arše - pátek 1. 6. od 18:00. Mu-
zejní večer s divadelním představením  nejen 
pro děti. One-man-show Jana Horáka. Režie 
a dramaturgie Zuzana Horáková. Délka cca 60 
min. Pohádka je vhodná pro dospělé i pro děti 
od 5 let.
4 Král železnic a Zbiroh - Výstava ve vestibulu 
muzea  – 150 let od příchodu B. H. Strousberga
n záMek
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-18 hod. 
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4 Lanové centrum otevřeno o víkendech a svát-
cích 10-18 hod.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městské muzeum Zbiroh 
ve spolupráci s Muzeem Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

pobočka Západočeského muzea v Plzni 
  

srdečně zvou na vernisáž výstavy 

„KDYŽ JSEM ŠEL Z HUB…“ 

 

 

 

úterý 29. května 2018 v 17.00 hodin 

Zahájení výstavy spojené s besedou Oldřicha Jindřicha na téma 

 111 DRUHŮ HUB, KTERÉ BY MOHL ZNÁT KAŽDÝ HOUBAŘ 

Otvírací doba:  úterý – neděle  9.00 – 16.30, www.zbiroh.cz, tel.: 373 749 538 

VÝSTAVA POTRVÁ DO 24. 6. 2018 

 
 
 
 

  Sokolská župa Jungmannova   
              T. J. Sokol Komárov  
                       pořádá  

 ŽUPNÍ SLET 
  v sobotu 9. června 2018  
   v areálu komárovské sokolovny   
 

Program: 
   14:00 hod. – Průvod obcí  
    15:00 hod. – Nástup a slavnostní zahájení 
   od 15:15 hod. se představí deset sletových skladeb 
    18:00 hod. – Slavnostní zakončení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Městys 
 Komárov 
 
 
 
 

www.tj-sokol-komarov.wbs.cz 
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Hana Adámková se stala v Malajsii 
akademickou mistryní světa

Příchod nového roku 2018 znamenal pro 
naši jednu z nejlepších brokových střelkyň, 
Hanu Adámkovou, velké změny.

Nejen, že opustila kategorii juniorek a byla 
zařazena do kategorie dospělých, ale již v zim-
ních měsících zahájila střeleckou přípravu. 
Po soustředěních na Kypru a ve španělské 
Malaze zaměřených na nastřílení objemu a la-
dění techniky střelby se Hana zúčastnila Aka-
demického mistrovství světa v daleké Malajsii. 
V Kuala-Lumpur obsadila ve své kategorii 
skeet celkově 7. místo, kdy pouze jeden ne-
trefený terč ji neupustil do finále mistrovství 
světa. I tak je to obrovský úspěch.

Díky svému výkonu výrazně přispěla 
k prvnímu místu v kategorii družstev žen. 
Družstvo žen v brokové disciplíně skeet se tak 
stalo Akademickými mistryněmi světa.

O měsíc později se konaly závody světo-
vého poháru v Jižní Koreji. V nejvýchodněj-
ší části světa, na pobřeží Tichého oceánu se 
do města CHangwong sjelo na šest desítek 
střelkyň světové extratřídy. Po dvoudenní 
adaptaci se sedmi hodinovým časovým posu-
nem, několika trénincích se konal vlastní zá-
vod. Při svém prvním startu ve SP dospělých 
obsadila 31. místo. Hana odvedla svůj standart 
a určitě zaslouží pochvalu.

V květnu se zúčastnila mezinárodních zá-
vodů „Memoriál Bechyňského a Bednaříka“ 
v Brně. Na své domovské střelnici si vyrovnala 
osobní rekord v nástřelu a ve finále obsadila 
krásné 3. místo. 

Věříme, že další kolo SP, které se koná 
v červnu na Maltě, bude přesně podle představ 
Hany.                                       Miroslav Adámek

V neděli 22. 4. se konaly letos první zá-
vody v rybolovné technice pod širým nebem 
na území Středočeského kraje. Pořádání závo-
du se zhostila MO Hořovice a samotný závod 
se konal tradičně v Zaječově. Hned od rána 
nás přivítalo nádherné počasí, což s povdě-
kem přivítali jak závodníci, tak pořadatelé.

Samotného závodu se zúčastnilo celkem 31 
dětí a jeden dospělý. Přijeli závodníci z Mladé 
Boleslavi, Sedlčan, Kdyně a Hořovic. Závod 
probíhal v duchu fair play a bylo znát, kdo se 
na závody připravoval, a kdo viděl letos pruty 
na rybolovnou techniku poprvé. Tento závod 
nám slouží zároveň i jako závod nominační 
na mistrovství republiky juniorů a žáků, kam 
vyšleme dvě dívky a čtyři chlapce.

Na zahájení závodů nás přišla podpo-
řit paní Nezbedová, starostka obce Zaječov 
a předseda MO ČRS Hořovice pan Škvára, po-
přáli všem závodníkům mnoho úspěchů a to 
nejenom v nedělním závodě, ale i v průběhu 
celé sezony, která se rozběhla.

Závodilo se ve čtyřech kategoriích, mladší 
žáci a žákyně, starší žáci, starší žákyně a juni-
oři. První kategorii vyhrála suverénně Lucka 
Nejdlová (Kdyně), druhé místo obsadil Vojta 
Šedivý (Mladá Boleslav) a třetí místo vybo-
joval Jakub Trejbal (Hořovice). V žácích vy-
hrál bratr Lucky David Nejdl (Kdyně), druhé 
místo obsadil Tobias Kočkár (Hořovice) a tře-
tí Štěpán Vokáč. Mezi žákyněmi se nejvíce 
dařilo Amálce Ungrové (Hořovice), kterou 
následovala Zuzka Caltová (Sedlčany) a třetí 
místo vybojovala Adélka Karasová (Hořovi-
ce), Junioři si rozdělili pořadí Burda Vojtěch 
(Sedlčany) Martin Kulhavý (Hořovice) a Jan 
Linhart (Mladá Boleslav). Tradičně na těchto 
závodech vyhlašujeme i pořadí družstev, kde 
se na prvním místě u místilo domácí družstvo 
RT Zaječov (Hořovice), druhé místo vybojo-
vala Mladá Boleslav a třetí Kdyně.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem tre-
nérům, rodičům a vedoucím kroužků, kteří se 
o děti na závodech starali. 

Radek Spáčil

Krajská liga mládeže 
v rybolovné technice

KRAJSKÁ LIGA MLÁDEŽE V RYBOLOVNÉ TECHNICE 
 

 

 

V neděli 22. 4. se konaly letos první závody v rybolovné technice pod širým nebem na území 

Středočeského kraje. Pořádání závodu se zhostila MO Hořovice a samotný závod se konal tradičně 

v Zaječově. Hned od rána nás přivítalo nádherné počasí, což s povděkem přivítali jak závodníci, tak 

pořadatelé. 

Samotného závodu se zúčastnilo celkem 31 dětí a jeden dospělý. Přijeli závodníci z Mladé Boleslavi, Sedlčan, 

Kdyně a Hořovic. Závod probíhal v duchu fair play a bylo znát, kdo se na závody připravoval, a kdo viděl letos 

pruty na rybolovnou techniku poprvé. Tento závod nám slouží zároveň i jako závod nominační na mistrovství 

republiky juniorů a žáků, kam vyšleme dvě dívky a čtyři chlapce. 

Na zahájení závodů nás přišla podpořit paní Nezbedová, starostka obce Zaječov a předseda MO ČRS Hořovice 

pan Škvára, popřáli všem závodníkům mnoho úspěchů a to nejenom v nedělním závodě, ale i v průběhu celé 

sezony, která se rozběhla. 

Běh na Točník provázely skvělé výsledky
Seriál Běžíme na hrad odstartoval v sobotu 12. května pod hradem Točník. Běželo na 400 zá-

vodníků a celková účast včetně běžců, účastníků Pohádkové cesty i doprovodu dosahovala téměř 
1500 lidí. Výborné byly běžecké výkony. Zejména na mužské „Patnáctce“, kde vítězný Michal 
Vokrouhlík zaběhl skvělý čas 58:04. O víc než pět a půl minuty rychleji, než loňský vítěz (1:03:38). 
Prestižní, delší závod žen vyhrála Kateřina Hulínová. Vítězem mužské „Pětky“ se stal teprve 15ti 
letý Vojta Horák, který si stejně jako jeho dva bratři úspěšně počíná v triatlonu. A kratší ženský 
závod vyhrála Markéta Procházková.

Všichni, kdo navštívili Točník, si užili rozsáhlý doprovodný program, zejména Pohádkovou 
cestu, kde děti plnily řadu dovednostních úkolů. Pobavila šermířská vystoupení skupiny histo-
rického šermu Gladius.  Start byl stejně jako v předchozích letech na fotbalovém hřišti, cíl Pětky 
a Patnáctky byl, jak jinak, na hradě. Kompletní výsledky všech závodů můžete nalézt na interne-
tových stránkách www.bezimenahrad.cz.


